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Πολλοί, για να μην πω όλοι, μιλούν για Δημοκρατία.

Κι εγώ επίσης και δεν είναι η πρώτη φορά. Γι’ αυτό,

σε τούτο δω το σημείωμα θα πρέπει να βάλουμε τα

πράγματα στη θέση τους, για να ξέρουμε για ποιο

πράγμα μιλάμε.

Πολλοί νομίζουν πως επειδή μιλάμε ελεύθερα – ως

ένα βαθμό· θα το εξετάσουμε όμως κι αυτό – επειδή

έχουμε «ελευθερία λόγου» και ψηφίζουμε ελευθέ-

ρως, άρα έχουμε μια θαυμάσια δημοκρατία! Δεν

είναι όμως αυτό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Η ελευθερία λόγου και το δικαίωμα

του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (συζη-

τήσιμο), είναι χαρακτηριστικά ενός

δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά

δεν είναι μόνο αυτά.

Ας δούμε λίγο τους αναγνωρισμέ-

νους ορισμούς:

Η UNESCO, Διεθνής Οργανισμός

των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ, U.N.)

για την εκπαίδευση τις επιστήμες και

τον πολιτισμό, δίνει τον εξής ορισμό: (στην ευρύ-

τερη έννοιά της, «Δημοκρατία σημαίνει έναν τρόπο
ζωής σε μια κοινωνία όπου κάθε άτομο της οποίας
δικαιούται εξ ίσου με τα άλλα άτομα να ενδιαφέρε-
ται για τις δυνατότητες της ανεμπόδιστης συμμε-
τοχής του στις αξίες της κοινωνίας αυτής»!
Και εξειδικεύει, στην περιορισμένη έννοιά του ο

όρος democracy σημαίνει: «την ευχέρεια που έχουν
οι πολίτες ενός κράτους, να συμμετέχουν ανεμπό-
διστα στις στενές πολιτικές αποφάσεις που επι-
δρούν στην προσωπική και συλλογική ζωή τους»1!

Λυπάμαι και για την ελλειπή διατύπωση και για το

εννοιολογικό περιεχόμενο που δίνεται από τον

πλέον επίσημο οργανισμό, για τη δημοκρατία «...να
ενδιαφέρεται...»! Παρατηρεί μάλιστα πως ιστορικά

η δημοκρατία «εξελίχθηκε» από τη στενότερη έν-

νοιά της, τη συμμετοχή στις πολιτικές αποφάσεις,

προς την ευρύτερη έννοια· «...να ενδιαφέρεται για
τις δυνατότητες της ανεμπόδιστης συμμετοχής του
στις αξίες (!) της κοινωνίας αυτής»!

Ως θεωρία διακυβέρνησης, από τη στενή πολιτική
άποψη, συνεχίζει, υπάρχουν δυο κύριες αντιλήψεις
(...)                                                Συνέχεια στη σελ. 2

του Κώστα 
Βενετσάνου

Θεόδωρος  Γεωργίου                                 

σελίδα 8

Τιμητική διάκριση 

Tα εμβόλια ως
δημόσιο αγαθό

«Χωροταξικοί απολογισμοί»  
«Kάθε προσπάθεια ανασυγκρότησης 

της χώρας πνίγεται από την 
ανελέητη κερδοσκοπία»

σελίδα 16

Το Ελεγκτικό Συνέδριο

απέρριψε την τροποποίηση 

σύμβασης για το 

πρ. κάμπινγκ Βούλας 
σελίδα 7

Mείωση συντελεστή δόμησης

στα Καλύμνικα της Βούλας
σελίδα 7

Πως θα αναγνωρίσεις απάτη 

ηλεκτρονικού ψαρέματος
σελίδα 10

Nεκρός Aμερικανός καθηγητής

Eύσημα στο Λιμενικό 

Σώμα Βουλιαγμένης
σελίδα 12

Eταιριοκρατία με λεοντή

“ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ”
Aναπλάθεται το κέντρο του Κορωπίου

Mε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν

συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με

την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Η μία αντίληψη υπογραμμίζει την υπακοή που οφείλεται
στη θέληση του λαού, και η άλλη , την ανεμπόδιστη
συμμετοχή κάθε ατόμου στη διαμόρφωση αυτής της
θελήσεως.

Και εδώ μπαίνει στη σκληρή πραγματικότητα αυτής της

επικρατούσας «δημοκρατίας». Είτε στην περίπτωση

της άμεσης δημοκρατίας που δεν εφαρμόζεται πρα-

κτικά πουθενά, ούτε στην Ελβετία, ενώ τώρα υπάρχει

η δυνατότητα λόγω της τεχνολογικής προόδου, αλλά

συγχρόνως η πραγματική δημοκρατία απαιτεί προϋπο-

θέσεις. Και επί πλέον δεν μπορεί να έχει εφαρμογή

στις εξειδικευμένες αποφάσεις, πλην των γενικών κα-

τευθύνσεων.

Δεν μπορούμε ε.π. ν’ αποφασίσουμε «δημοκρατικά», αν

θα πρέπει να γίνει εγχείριση σ’ έναν  ασθενή ή όχι, γιατί

δεν είμαστε όλοι γιατροί. Όμως, στο παράδειγμά μας,

μπορούμε αφενός να επιλέξουμε ιατρό ή γιατρούς για

ν’ αποφασίσουν. Είτε στην περίπτωση της εφαρμοσμέ-

νης «αντιπροσωπευτικής» δημοκρατίας όπου ο λαός

εκλέγει αντιπροσώπους για ν’ αποφασίσουν αυτοί στ’

όνομά του (James Madison)2.

Προτού ανασκοπήσουμε, αναλογιστούμε τον τρόπο

λειτουργίας αυτής της αντιπροσωπευτικής δημοκρα-

τίας, ας δούμε πως ορίστηκε η δημοκρατία στην πηγή

της· στην Αρχαία Ελλάδα, από τους φιλοσόφους της

και ιδιαίτερα τον Αριστοτέλη. Πως περιγράφηκε από

τον Θουκυδίκη δια στόματος Περικλέους, από τον Ισο-

κράτη κ.ά.

Ο Αριστοτέλης αφού όρισε την έννοια του πολίτη - όχι

του κατοίκου – (ο δε πολίτης ου τω οικείν που)3, αλλά

εκείνος που δικαιούται και (που ενδιαφέρεται και) με-

τέχει κρίσεως και αρχής4, και πως κύριος σκοπός της

πολιτικής είναι η επίτευξη του κοινού συμφέροντος5,

κι αφού μελέτησε και ανέλυσε τα πολιτεύματα 158! Πό-

λεων (πρώτο και μέγα δείγμα της Συγκριτικής Πολιτι-

κής), ταξινόμησε τα πολιτεύματα σε δύο κατηγορίες,

αφενός, δηλαδή σ’ αυτά που αποβλέπουν στο κοινό

συμφέρον (άσχετα αν άρχει ένας, ή λίγοι, ή οι πολλοί

– σπανιότατο ή ανέφικτο ιδίως αν είναι ένας ή ολίγοι

– ή στο ίδιον όφελος, οπότε τα κατατάσσει στις «πα-

ρεκβάσεις» - παρεκκλίσεις των κανονικών πολιτευμά-

των.

Στα κανονικά πολιτεύματα κατατάσσει την βασιλεία –

μοναρχία την Αριστοκρατία – των ολίγων, φυσικά, αλλά

αρίστων – και την Πολιτεία – Αποβλέπουσα στο συμ-

φέρον όλων των πολιτών, όχι της πλειοψηφίας μόνον

απολυταρχικά, συχνά φερομένης έναντι της μειοψη-

φίας).

Παρεκβάσεις δε θεωρεί της μεν βασιλείας την τυραν-

νία, της αριστοκρατίας, την Ολιγαρχία και της πολι-

τείας, τη Δημοκρατία!

Παρέκλιση, λοιπόν, η δημοκρατία, κατά τον Αριστο-

τέλη. Και ποια δημοκρατία; Η πλέον υποδειγματική και

άμεση, της Αθήνας του Περικλέους. Της Αθηναϊκής δη-

μοκρατίας, που ο μεν Ισοκράτης την περιέγραφε ανα-

φερόμενος στην πολιτική συνείδηση των πολιτών και

πολιτικών αφού μετείχαν «κρίσεως και αρχής» - εξου-

σίας: «...Τέτοια πολιτική συνείδηση είχαν, ώστε αγωνί-
ζονταν μεταξύ τους, όχι για το ποιος θα επικρατήσει
εξοντώνοντας τους άλλους (...) αλλά για το ποιος θα
προσφέρει πρώτος τις υπηρεσίες του στην πόλη»6.

Ο δε Θουκυδίδης, δια στόματος Περικλέους, στον «Επι-

τάφειο» λόγο του, την ορίζει ως το πολίτευμα που δεν

αποβλέπει στο συμφέρον των ολίγων, αλλά των πολ-

λών, και γι’ αυτό το αποκαλούμε δημοκρατία «...και
όνομα μεν (...) δημοκρατία κέκληται»7 και την αναλύει

παραπέρα με την ισχύουσα ισονομία, με την αξιοκρα-

τία, όσον αφορά τα αξιώματα, κι όχι από την κοινωνική

τάξη και την καταγωγή (οικογενειοκρατία κλπ.).

Μ’ όλα ταύτα, τον «κατηγορεί» τον Παντοδύναμο Πε-

ρικλή, ο ιστορικός Θουκυδίδης, χωρίς να υποστεί συνέ-

πειες όχι θεσμικές αλλά μικρότητας και κακότητας,

γιατί είναι δημοκρατία – και ο Περικλής δεν ήταν μι-

κροπρεπής και γηπετής, αλλά υψιπετής ηγέτης – πως

με τις ικανότητες του, δημοκρατία ήταν μόνο στα

λόγια, ενώ στην πράξη ήταν η «υπό του πρώτου ανδρός
αρχή»8!

ΔΗΜΟκρατία = το κράτος – η ισχύς, η εξουσία – του

Δήμου, δηλαδή του οργανωμένου και συντεταγμένου

λαού. Αυτό· τόσο απλά. Γιατί όταν γίνεται περίπλοκο

μετατρέπεται σε παρωδία δημοκρατίας.

Η αντιπροσωπευτική – και μόνο που πήρε επίθετο και

μάλιστα καθοριστικό, έπαψε να ‘ναι δημοκρατία. Με τις

επιρροές, τα ΜΜΕ, την προπαγάνδα, τις αποσιωπήσεις

και αποκρύψεις ειδήσεων, με τις ψευδείς υποσχέσεις,

με τα ψεύδη, με τις κορώνες και τις κοκορομαχίες, οι

«ηγήτορες» δεν είναι δημεγέρτες, είναι λαοπλάνοι.

Εξαπατούν το λαό και υπεξαιρούν συχνά την ψήφο του

όχι με τα παραπάνω μόνο, αλλά και με τα διάφορα

εκλογικά «συστήματα» και εκλογικά παιχνίδια. Κι εδώ

ακριβώς εντοπίζεται η εξαπάτηση και η υποκλοπή της

εξουσίας, χάριν της ...κυβερνησιμότητας, των ειδικών

περιστάσεων, των εκτάκτων αναγκών «χάριν...» όσα θέ-

λουμε βρίσκουμε και όσους κινδύνους και όσες θυσίες

και όσες ελπίδες...

Εκείνο που επιμελώς αποκρύπτεται και αποσιωπάται

είναι το αληθινό «χάριν»!

Χάριν της ιδιοτέλειας και των διαπλεκομένων συμφε-

ρόντων. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Αντί

αποδείξεων, για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί θα αρ-

κούσαν οι εκατέρωθεν εκτοξευόμενες καταγγελίες:

«Κλέφτες», ο ένας, «ψεύτες», ο άλλος!

Κι ακόμα η έντεχνη και μεθοδευμένη μετατροπή των

εκλογέων, των «πολιτών» σε οπαδούς, ώστε να διχά-

ζουν την κοινωνία.

Κι έτσι, ανεπαισθήτως, που θα ‘[λεγε κι ο αλεξανδρινός,

έχουμε λόγω μεν δημοκρατία, έργω δε...των αφανών

κραταιών αρχή!

Και κραταιοί γνωρίζουμε ποιοι είναι: Είναι το κεφάλαιο,

το χρηματοπιστωτικό, των νέων τεχνολογιών, των με-

γάλων βιομηχανιών, των βιολογικο-φαρμακευτικών

εταιρειών...

Εχουμε ΕΤΑΙΡΙΟΚΡΑΤΙΑ μασκαρεμένη σε «δημοκρα-

τία» 

Την δε υπόληψη που έχουν για τους ψηφοφόρους εκεί-

νοι που επιζητούν την ψήφο τους, την αποδίδει καλύ-

τερα απ’ όλους ο Ουίνστον Τσώρτσιλ: «Το καλύτερο
επιχείρημα εναντίον της δημοκρατίας, είναι μια συζή-
τηση 5 λεπτών με τον μέσο ψηφοφόρο»9!

―――――――
1. UNESCO:  Λεξ. Κοινωνικών Επιστημών, τομ. Α, σελ. 131

2. Jemes Madison (1751-1836) Πρόεδρος U.S.A.   (1809-1817) «The

Federalist Papers (Τα ομοσπονδιακά έγγραφα) αριθ. 10 *1787).

3. Αριστοτέλους: Πολιτικά, βιβλ. Γ΄, 1275α, 7,8

4. Ως άνω, στίχοι 25, 26 (πολίτης δ’ απλώς ουδενί των άλλων ορίζεται

μάλλον ή των μετέχειν κρίσεως και αρχής).

5. Αριστοτέλους: «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» ν, ι, 13, 1126β 17 επ. Και

VIII, 9, 4 1160α.

6. Ισοκράτους: «ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ», 79, εκδ. Οδ. Χατζόπουλος,

«Απαντα»  τομ. 3, σελ. 68-69

7. Θουκυδίδη: ΙΣΤΟΡΙΑ, εκδ. Πόλις, βιβλ. Β΄, 37,1

8. Ως άνω 65, 9-10.

9. gnomologikon.gr

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!
Συνέχεια από τη σελ. 1

Διαβάστε ακόμη
Τοπικά Συμβούλια διαχείρισης απορ-
ριμμάτων στα ΒΒΒ Σελ. 7

Και δεύτερος Ναύσταθμος
Παναγιώτης Μουντανέας Σελ. 8

Οιδίπους Τύραννος
Φαίδρα Φραγκομανώλη - Κοκκόλα Σελ. 9

Επιστολές - Σχόλια Σελ. 11

Εκ Γλωσσοκομίας άρχεσθαι 
Πέτρος Ιωαννίδης Σελ. 14

Μηχανική αποκομιδή απορριμμάτων
στο Πανόραμα Βούλας Σελ. 12

Εκσυγχρονίστηκε η Διεύθυνση Με-
ταφορών Σελ. 15

Στα δύσβατα μονοπάτια του Δήμου
ΒΒΒ, Ι. Δόγκα Σελ. 17

Αθλητικά Ν. Γεωργόπουλος Σελ. 22-23



…εκτιμάτε έμπρακτα την πληροφόρηση 

και τις γνώμες που εκφράζει.

Ευχαριστούμε όσους έχουν ήδη ανταποκριθεί.

Δύναμή μας, 
η εκτίμηση των αναγνωστών μας!

Η αδέσμευτη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία

χρηματοδοτείται από τους αναγνώστες.

Τηλ: 2106030655, 2108959004, 6937153052  | email: press@ebdomi.com | web: ebdomi.com

ΤΡΑΠΕΖA: ΕΘΝΙΚΗ 65600144193  | GR 4601106560000065600144193

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ την ΕΒΔΟΜΗ 
με μία συνδρομή…

0,40 ευρώ την εβδομάδα
20 ευρώ το χρόνο
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''Μεθύστε με τ' Αθάνατο
κρασί του '21''

Η “Ανοιχτή Τέχνη” τιμώντας το 1821 και τους γνω-

στούς και άγνωστους Ήρωες που με το Αίμα τους

μάς ξανάδωσαν την Λευτεριά και μας ξανάφεραν

στην Ιστορία διοργανώνει διαδικτυακή διημερίδα το

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου (18:00-21:00)

και την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου (18:00-21:00) με

τίτλο: ''Μεθύστε με τ' Αθάνατο κρασί του '21''

Συμμετέχουν:

Βλάσης Αγτζίδης, Αλέξ. Ασωνίτης, Μηνάς Βιντιάδης,

Κώστας Γεωργουσόπουλος, Αγαθή Δημητρούκα, Χρή-

στος Μήτσης, Γ. Μονεμβασίτης, Μαρ. Πεπελάση, Δημ.

Σταθακόπουλος, Μάνος Στεφανίδης.

Η συζήτηση θα μεταδίδεται από το κανάλι της Ανοι-

χτής Τέχνης στο ''γιου τιουμπ'', κι απ’ το ''fb''. Το

κοινό μπορεί να συμμετάσχει με ερωτήσεις στο

τέλος κάθε εισήγησης, του ''τσατ''.

https://www.anoixtitexni.gr/

Σε ετοιμότητα ο Δήμος ΒBB εν

όψει της επερχόμενης κακοκαιρίας

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός του

Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενόψει της επιδεί-

νωσης του καιρού που αναμένεται να επηρεάσει την Ατ-

τική κυρίως, από Δευτέρα 15/02. Η Δημοτική Αρχή έχει

θέσει, από την Κυριακή 14/02 και μέχρι την εξασθένιση

του φαινομένου, σε 24ωρη επιφυλακή το Αυτοτελές

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και όλες τις αρμόδιες

υπηρεσίες του Δήμου. Παράλληλα, έχει γίνει προμήθεια

επαρκούς ποσότητας αλατιού και ο ειδικός αλατοδια-

νομέας.

Για τους πολίτες και άστεγους που χρήζουν προστα-

σίας από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που ανα-

μένεται να επικρατήσουν, ο Δήμος ΒΒΒ θα διαθέσει

θερμαινόμενο χώρο στο ΚΑΠΗ Βούλας (Ζεφύρου 2,

16673 Βούλα-Β’ Κτίριο Πάρκου Εθνικής Αντίστασης). Ο

θερμαινόμενος χώρος θα λειτουργεί για όσες ημέρες

διαρκέσουν οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, από το

απόγευμα στις 18.00 μέχρι τις 08.00 το πρωί, ξεκινών-

τας από την Δευτέρα 15/02 στις 18.00. Όσοι ενδιαφε-

ρόμενοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του

θερμαινόμενου χώρου, παρακαλούνται όπως καλούν

στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (6944302458 - 210

8961444).

Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

- 6944302458 (Κοινωνική Υπηρεσία)

- 210 8961444 (Πολιτική Προστασία)

Μια ερωτική συναυλία με την Όλγα Βενέτη παρουσιά-

ζει (διαδικτυακά) την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις

20:00 ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, δίνον-

τας έτσι ένα ευχάριστο μελωδικό τόνο για τη γιορτή

του Αγίου Βαλεντίνου.

Η Όλγα Βενέτη με την αισθαντική φωνή της θα ερμη-

νεύσει μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια που γρά-

φτηκαν για τον έρωτα όπως: «Je t’ aime», «Θα

σ’αγαπώ», «Ζω», «Μια πόλη μαγική», «Sway with

me», «Aline», «Της καληνύχτας τα φιλιά», με την ελ-

πίδα του χρόνου όλοι να μπορούμε να κοιταζόμαστε

στα μάτια χωρίς φόβο, με καθαρά πρόσωπα και χωρίς

μάσκες, και το μόνο που να αιωρείται στον αέρα να

είναι «love is in the air…»

Η συναυλία είχε πραγματοποιηθεί στο Half Note Jazz

Club και παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε online

streaming με ελεύθερη πρόσβαση. Την ερμηνεύτρια

Όλγα Βενέτη συνοδεύουν 4 σημαντικοί μουσικοί: στο

πιάνο ο Μιχάλης Παπαδάκης, τρομπέτα ο Διονύσης

Αγαλιανός, τύμπανα ο Παναγιώτης Κολιαβασίλης και

στο μπάσο ο Γιώργος Ζηκογιάννης.

Ραντεβού στον αέρα την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

στις 20.00 στις διαδικτυακές συχνότητες του Δήμου

ΒΒΒ:

Facebook: www.facebook.com/dimosvvv

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCOI1mGmL35xQ-

SeXGVBvOXjw

Webtv Δήμου ΒΒΒ: www.vvv.gov.gr/webtv

Ερωτική συναυλία με την Όλγα Βενέτη 

Δωρεάν τεστ drive through

στο Δημαρχείο στη Βούλα 

Αναβάλλεται λόγω επικείμενων δυσμενών καιρικών

συνθηκών η διεξαγωγή δωρεάν τεστ ταχείας ανί-

χνευσης Covid – 19 (Rapid Test) για πεζούς στην

Πλατεία Βάρκιζας η οποία είχε προγραμματιστεί για

την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου.

Κατά συνέπεια, τα τεστ θα διεξαχθούν, χωρίς ραν-

τεβού, από κινητά συνεργεία του ΕΟΔΥ την Κυριακή

14 Φεβρουαρίου, από τις 10:00 έως τις 14:00 μόνο

στο ελεύθερο πάρκινγκ μπροστά στο Δημαρχείο στη

Βούλα, (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) όπου η δια-

δικασία θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο drive

through και μπορούν να προσέλθουν εξεταζόμενοι

μόνο με τροχήλατο μέσο, (αυτοκίνητο, δίκυκλο, πο-

δήλατο ή πατίνι).

Η εξέταση αφορά άτομα άνω των δέκα ετών οι

οποίοι πρέπει να έχουν μαζί τους: 

1) Ταυτότητα & 2) ΑΜΚΑ.

3) Κινητό τηλέφωνο για αποστολή του αποτελέσματος.

Για τη νόμιμη μετακίνηση επιλέξτε την αποστολή μη-

νύματος τύπου 1 στο 13033.

Στο αυτοκίνητο επιτρέπεται να επιβαίνουν μέχρι 2

άτομα ή 3 της ίδιας οικογένειας έως 3. 

Η διαδικασία της δειγματοληψίας διαρκεί 2 λεπτά

και οι εξεταζόμενοι θα ενημερωθούν αυθημερόν με

sms σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ή τη-

λεφωνικά σε περίπτωση θετικού.

Πιστεύω στους μονόκερους
Μάικλ Μορπούργκο 

ΕΘΝΙΚΟ ΝΕΩΝΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Δείτε την παράσταση σε Live Streaming

Ημερομηνία: 17/02/2021 στις 10.00 και στις 12:30

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει στη σκηνή την ιστορία ενός

σπουδαίου παραμυθά, που συναρπάζει δίνοντας στα παιδιά

φωνή, φτερά στη φαντασία τους, και ανάβει τη φλόγα της

ελπίδας στην καρδιά τους. Γιατί σε κάθε κρίση, η ελπίδα και

η δύναμη που προσφέρει η φαντασία είναι το πιο ισχυρό

όπλο.

Ο εντεκάχρονος Θωμάς δεν γνωρί-

ζει πολλά για τον πόλεμο που μαί-

νεται στη χώρα του και σε

ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό που

γνωρίζει με σιγουριά είναι ότι μισεί

το διάβασμα, τα βιβλία, τις βιβλιο-

θήκες και ο,τιδήποτε τον κρατάει

μακριά από τις αγαπημένες του

βόλτες στο βουνό. Όταν η μητέρα

του τον αναγκάζει να επισκεφθεί

τη βιβλιοθήκη της μικρής τους

πόλης, θα γνωρίσει μια διαφορε-

τική βιβλιοθηκάριο που θα τον

κάνει να λατρέψει τις ιστορίες και

τα βιβλία και, προ πάντων, την Αργυράννα και τον μαγικό

της μονόκερο. Αυτή η γνωριμία θα του αλλάξει τη ζωή.  
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Η “μπαλάντα της τρύπιας
καρδιάς”

Μετά την οnline επιτυχία της τον Δεκέμβριο, η «Μπα-
λάντα της τρύπιας καρδιάς» του Γιάννη Οικονομίδη επι-

στρέφει και πάλι στις οθόνες με μειωμένο εισιτήριο. Η

ταινία θα είναι διαθέσιμη για όλους το Σάββατο 13 και

την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου μέσω της viva.gr.

Σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας, όταν το ερωτικό πάθος

διασταυρώνεται με την απληστία για το χρήμα, τα πτώ-

ματα αρχίζουν να στοιβάζονται το ένα μετά το άλλο και

η «Ωραία Κοιμωμένη» Όλγα δεν θα μάθει ποτέ από τι

πραγματικά έχει γλιτώσει.

Διατηρώντας το γνωστό ύφος του, αλλά πιο απολαυστι-

κός και καυστικός από ποτέ, ο Γιάννης Οικονομίδης επι-

στρέφει με την πολυαναμενόμενη γκανγκστερική μαύρη

κωμωδία.

Η υπόθεση της ταινίας, που γυρίστηκε στη Λαμία, περι-

στρέφεται γύρω από μια γοητευτική γυναίκα, η οποία

αποφασίζει να εγκαταλείψει τον επιχειρηματία σύζυγό

της για έναν ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου και πρώην

λαϊκό τραγουδιστή. Δεν αρκείται όμως σε αυτό – εγκα-

ταλείποντας τη συζυγική εστία, η μοιχαλίδα παίρνει μαζί

της κι ένα εκατομμύριο ευρώ. Φυσικά, ο σύζυγος παρα-

νοεί, και ορκίζεται εκδίκηση. Εν τω μεταξύ, ο υπόκο-

σμος της νύχτας, στη μικρή επαρχιακή πόλη, μπαίνει σε

αναβρασμό γύρω από το παράνομο ζευγάρι. Και το κε-

ρασάκι στην τούρτα: οι φοβερές μαμάδες των δύο αν-

τεραστών δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα χέρια.

Η γνωστή «οικονομιδική» σκληρή γλώσσα υπάρχει κι

εδώ, εμπλουτισμένη όμως με κοφτερό χιούμορ, αλλά

όχι σαν αυτοσκοπός (που ποτέ δεν ήταν στις ταινίες του

Οικονομίδη), παρά σαν μέσο, σαν όχημα για να ειπω-

θούν, και να παρουσιαστούν στην οθόνη, κάποιες κωμι-

κοτραγικές αλήθειες της σημερινής ελληνικής

κοινωνίας.

Πρωταγωνιστούν οι Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδο-

πούλου και Γιάννης Τσορτέκης, αλλά και δύο ηθοποιοί-

φετίχ του Οικονομίδη: ο Στάθης Σταμουλακάτος και ο

Βαγγέλης Μουρίκης. Σε ρόλους – έκπληξη εμφανίζον-

ται η Λένα Κιτσοπούλου και ο Γιώργος Γιαννόπουλος,

ενώ το εκρηκτικό ντεμπούτο τους στον κινηματογράφο

κάνουν οι κυρίες Βασιλική Καλλιμάνη και Σοφία Κουνιά,

ως μαμάδες των Βασίλη Μπισμπίκη και Γιάννη Τσορ-

τέκη.

Σκυλάδικο ο «Κροκόδειλος» και ελληνίδες μαμάδες με

φαρμακερά ταπεράκια – αδίστακτοι εκτελεστές με λεπτά

αισθήματα και λαδωμένοι μπάτσοι: η μπαλάντα της τρύπιας

καρδιάς είναι ένα οπτικοποιημένο μπλουζ της επαρχίας και

της νύχτας, ένα μαύρο ελληνικό γουέστερν.

Κείμενο: ελc team

Ο Γυάλινος Κόσμος
Τενεσί Ουίλιαμς

Το πιο διάσημο και προσωπικό

έργο του Τενεσί Ουίλιαμς, ένα

«έργο μνήμης» όπως ο ίδιος χαρα-

κτήριζε τον Γυάλινο Κόσμο, είναι

ένα έργο για τις εύθραυστες ισορ-

ροπίες.

Στην Αμερική της μεγάλης Ύφεσης

ο Τομ, ένας νεαρός ποιητής, ασφυ-

κτιά στη δουλειά του και στο μικρό

διαμέρισμα που μοιράζεται με τη

μητέρα και τη μεγαλύτερη αδελφή

του, Λόρα, ένα φοβισμένο πλάσμα

που προτιμά τη συλλογή της από

γυάλινα ζωάκια από τους ανθρώ-

πους. Ο καθένας από αυτούς έχει

επιλέξει να βρει καταφύγιο στο

δικό του φανταστικό τόπο σε μια

προσπάθεια να αντέξουν το παρόν.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Ένα χρόνο σχεδόν τώρα, η ζωή
μας έδειξε πόσο εύκολα μπορούν
να ανατραπούν όλα.
Να ραγίσουν, ακόμα και να σπά-

σουν - σαν να είναι φτιαγμένα από
γυαλί.
[...]

Πώς φτιάχνεις μια σκηνή χορού
στην οποία δεν επιτρέπεται να
πλησιάσουν κοντά οι ηθοποιοί;

Οι ήρωες του έργου όμως, αυτό
δεν προσπαθούν και εκείνοι; Να

πλησιάσουν ο ένας τον άλλον· κυ-
ριολεκτικά και μεταφορικά. Να έρ-
θουν απεγνωσμένα κοντά. Μήπως
τελικά η ίδια δυσκολία της συνθή-
κης είναι ταυτόχρονα και η απάν-
τηση στα τόσα ερωτήματα; Μήπως
ο καθένας μας δεν ζει πια κλεισμέ-
νος στον δικό του «γυάλινο»
κόσμο, όπως ακριβώς και οι πρω-
ταγωνιστές της ιστορίας; 
Δεν θα πω πολλά. Ελπίζω όσα
θέλω να πω να βγουν από την πα-
ράσταση.Θα ήθελα μόνο να σημει-
ώσω το εξής: Είμαι σίγουρος ότι
κάθε θεατής θα βρει έστω μια
στιγμή του έργου, που θα του θυ-
μίσει έστω μια στιγμή απ τη δική
του ζωή.

Γιώργος Νανούρης

Δείτε την παράσταση σε 

Live Streaming

Ημερομηνία: 13/02/2021 20:30

ΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΛΕΡ

ΣΚΗΝΗ «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ»

Οι Μουσικοί της Καμεράτας

Ορχήστρας των Φίλων της

Μουσικής 

A. Vivaldi: L’ estro armonico

Live Streaming Δωρεάν 

στο megaron.gr

Με λιγα λογια

Οι Μουσικοί της Καμεράτας, συνεχίζουν να δίνουν

το συναυλιακό “παρών” με δύο Live Streaming συ-

ναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πάντα υπό

την διεύθυνση του διεθνώς καταξιωμένου μαέστρου

Γιώργου Πέτρου.

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης LIVE

από τον Φάρο του ΚΠIΣΝ

Απολαύστε τη συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη που

πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου στον Φάρο

του ΚΠΙΣΝ:

H συναυλία θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή

12/02 στις 11.00 έως την Κυριακή 14/02 στις 23.00.

Σε μια εποχή που κρατάμε

αποστάσεις, ο Αλκίνοος

Ιωαννίδης καταργεί την από-

σταση μέσα από τη μαγεία

του τραγουδιού. Μόνος επί

σκηνής, παίζει και τραγουδά

τα τραγούδια του στην πρω-

τογενή μορφή τους, όπως

ήταν τη στιγμή της δημιουρ-

γίας τους. Τραγούδια αγαπη-

μένα όπως τα «Όνειρο

ήτανε», «Ο κόσμος που αλ-

λάζει» και «Βυθός». Ακολου-

θώντας μια παράδοση αιώνων, αυτή των τροβαδούρων, με

μια κιθάρα ή ένα λαούτο, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης μοιράζεται

συναισθήματα, σκέψεις, εμπειρίες, όνειρα και πραγματι-

κότητες που διατρέχουν και καθορίζουν όλους μας. Μια

συναυλία που, μέσα από τις εντάσεις και τις σιωπές της,

μας φέρνει στον πυρήνα της δημιουργίας και της έκφρα-

σης.

Η σειρά #snfccAtHome: music, αγαπημένοι καλλιτέχνες

παρουσιάζουν συναυλίες σε ζωντανή αναμετάδοση από

εμβληματικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ.
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Δημοτική συνεδρίαση πραγματοποίησε (με τηλεδιά-

σκεψη) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ, την

περασμένη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου.

Τα θέματα ιδιαίτερα ενδιαφέρονται, γιατί αφορούν

την αλλαγή της μορφολογίας του Δήμου και ειδικό-

τερα της Βούλας, που τον τελευταίο καιρό έχει δεχθεί

εισβολή μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Για άλλη μια φορά δόθηκε χρόνος, από τον Πρόεδρο

του Δ.Σ. 20 λεπτών για ερωτήσεις στις παρατάξεις

της μειοψηφίας και γύρω στις δύο ώρες στο δήμαρχο

για να απαντήσει στις ερωτήσεις.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Δημ.

Δαβάκης, διάβασε έγγραφο της Αποκεντρωμέ-

νης Διοίκησης που απευθύνεται στο Δήμαρχο

ΒΒΒ, και τον καλεί να απαντήσει γιατί δεν τηρεί

τα νόμιμα και δεν δημοσιεύει στον τοπικό Τύπο

τις υποχρεωτικές από το νόμο δημοσιεύσεις.

Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε και η Μ. Σίνα.

Απείθεια νόμου από το Δήμαρχο

Ακούσαμε πολλά και διάφορα από το Δήμαρχο, τόσα

πολλά που αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος του χρόνου να

απαντήσει, γιατί δεν στέλνει τις δημοσιεύσεις στον το-

πικό Τύπο.

Και είπε μεταξύ πολλών άλλων:

«Η λογική του δήμου είναι να δίνει όσο το δυνατόν με-
γαλύτερη δημοσιότητα σ’ αυτές τις υποχρεωτικές από
το νόμο δημοσιεύσεις διαγωνισμών κλπ. καθότι επιλέ-
γει να πάει σε μεγαλύτερο εύρος απ’ ότι ο Δήμος ΒΒΒ

με μεγαλύτερη ένταση επικοινωνίας και δημοσιότητας
και πηγαίνει και επιλέγει πλέον εφημερίδες και έντυπα
τα οποία έχουν πολλαπλάσια κυκλοφορία και όχι μόνο
στο ΒΒΒ.
Αυτά λοιπόν που επιλέγει η Δημοτική Αρχή είναι για να

δώσει μεγαλύτερη δημοσιότητα στις προσκλήσεις τις

οποίες κάνει. Και βέβαια συνεχίζει να χρησιμοποιεί και την

ΕΒΔΟΜΗ. Και η 7η, παίρνει δημοσιεύσεις. Απλά δεν τις

παίρνει όλες, όπως συνήθιζε για πολλά χρόνια. Δηλαδή

μιλάμε και για μια δαπάνη, η οποία είναι πολύ μεγάλη. Σε

ετήσια βάση είναι δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Αν λοιπόν
εσείς στη λογική της νομιμότητας, της κανονικότητας ή
τη νομιμοφάνειας θεωρείται ότι κακώς επιλέγει έντυπα τα

οποία είναι μεγαλύτερα σε κυκλοφορία, σε ένταση, σε

έκταση και δεν δίνει αυτές τις καταχωρήσεις, έναντι οικο-

νομικού ανταλλάγματος πάντα, γιατί ξέρετε αυτό δεν

είναι μια δωρεάν ιστορία, γιατί αν ήταν δωρεάν δεν θα

εκόπτοντο τόσο πολύ όλοι να πάρουν αυτές τις καταχω-

ρήσεις. Έτσι λοιπόν εμείς επιλέγουμε και αυτό αναφέ-
ρουμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και αυτό
αναφέρουμε όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. 

...Αρα αν εσείς θέλετε, επειδή κάπως έτσι ορίζει ένας
απαρχαιωμένος νόμος, εγκύκλιος ερμηνεία, μία γενι-
κότερη συνδικαλιστικου τύπου, επειδή ακούγεται πολύ
και το συνδικαλιστικό, συνδικαλιστικού τύπου προσέγ-
γιση, η οποία είναι απαρχαιωμένη και επειδή νομίζω ότι
κάποια στιγμή στην ψηφιακή μετάβαση αυτής της έρη-
μης πολιτείας θα πρέπει να αλλάξει και να απαλλαγεί
η κοινωνία με το κόστος αυτό της έμμεσης επιχορή-
γησης του τοπικού, περιφερειακού αλλά και ημερήσια
τύπου, όταν λοιπόν με το καλό γίνουμε κι εμείς πολι-
τεία πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική θα μπορέ-
σουμε να μιλήσουμε για καλές και αποδοτικές
δημοσιεύσεις. 

Μέχρι τότε λοιπόν η Δημοτική Αρχή, στέλνει στην
Εβδόμη, η οποία προφανώς σας έκανε παράπονα, όπως
κάνει και στο Δήμο γιατί δεν τις παίρνει όλες όπως επί
για δεκαετίες έκανε, παίρνει όμως ένα καλό μερίδιο,
εμείς θα συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε τις δημοπρα-
σίες του Δήμου εκεί που τις βλέπει περισσότερος κό-
σμος.

Οσο για την Αποκεντρωμένη έχουμε μιλήσει με την
Αποκ. από την πλευρά του Δήμου υπάρχει σοβαρή επι-
χειρηματολογία, η οποία είναι και ουσίας και τύπου και
νομική και αποτελέσματος». 

Ενα θα σημειώσω: «Οι μεγάλης κυκλοφορίας, εμβέ-
λειας εφημερίδες», που έχει δημοσιεύσει με γραπτή

ομολογία του, προς εμάς ο δήμος, είναι ο ...Λόγος και

το Αττικό Βήμα. 

Ας μας απαντήσουν οι αναγνώστες, πού τις έχουν

δει τις εφημερίδες αυτές;

Αννα Μπουζιάνη

Κωνσταντέλλος: Kανείς δεν είναι τέλειος πλην του ...Δημάρχου

Απάντηση στο Δήμαρχο

Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης

Για τα δικαιώματά μας 

που παραβιάζονται και για την 

ΑΛΗΘΕΙΑ που κατακρεουργείται

Επειδή εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε

στο δημοτικό συμβούλιο, όπως ο Δήμαρχος, επί ώρες,

με ακατάσχετη «επιχειρηματολογία», αναλήθειες –

δεν χρησιμοποιώ τον όρο «ψεύδη» για λόγους κομψό-

τητας, αλλά και σεβασμού προς τον ιστορικό θεσμό –

συκοφαντίες, δυσφημίσεις, απαξιώσεις και άλλα φθηνά

τεχνάσματα, κάνουμε χρήση του εντύπου μας – του εν-

τύπου που τον υποστήριξε και τον πρόβαλε στο παρελ-

θόν – παραπλανηθέντες από τη νεοτερικότητα και το

baby face (δικός του αυτοχαρακτηρισμός)! Μακάρι να

μην είχαν διαψευστεί οι προσδοκίες μας. Το θέμα μας

όμως με το δήμαρχο, δεν είναι οι διαφορετικές πολιτι-

κές επιλογές. Αυτές θα μπορούσαν να έχουν μαι δια-

λεκτική δημιουργικότητα.

Το θέμα μας είναι θέμα νομιμότητας και ήθους και βέ-

βαια νόμιμων οικονομικών δικαιωμάτων.

Είπε ο Δήμαρχος στο εν λόγω συμβούλιο τηλεδιασκέ-

ψεως, όπως έχουν απομαγνητοφωνηθεί τα λεγόμενά

του: Ότι η προσφυγή μας, αποκεντρωμένη Δ/ση,

«...κρύβει απόλυτη ιδιοτέλεια, από πλευράς του εντύ-

που...» Θα μπορούσαμε ν’ απαντήσουμε, «μα, φυσικά,

αφού με τον οικονομικό πόλεμο που μας κάνει υφιστά-

μεθα μεγάλη απώλεια νομίμων εσόδων, για τα οποία ο

νόμος μας έχει θέσει δεσμευτικές προϋποθέσεις, με

προσμετρήσιμο μεγάλο οικονομικό βάρος.

Λέει ο Δήμαρχος και το επαναλαμβάνει ως βασικό

«επιχείρημα» ότι ο Δήμος «...επιλέγει πλέον εφημερί-
δες και έντυπα τα οποία έχουν πολλαπλάσια κυκλοφο-
ρία και όχι μόνο στα ΒΒΒ...».
Λυπούμαστε, αλλά δεν γνωρίζει ότι η ΕΒΔΟΜΗ της

Ανατ. Αττικής κυκλοφορεί στους δήμους της Αντιπερι-

φέρειας και ιδιαίτερα των Μεσογείων; 

Όσον αφορά τον αριθμό αντιτύπων, αυτός αναγράφε-

ται στα τιμολόγια και τα Δελτία Αποστολής, ιδιαίτερα

από το 2007. Αλλά πάλι δεν είναι το θέμα μας, εκτός

από την αναγνωσιμότητα και την αναγνωρισιμότητα –

γνωρίζει καλώς ότι έχουμε βραβευθεί από το ίδρυμα

Μπότση – εκείνο που προέχει είναι το θέμα της νομι-

μότητας. Γι’ αυτό μιλάμε. Οι νόμοι λένε «σε μία εβδο-

μαδιαία εφημερίδα ΤΟΠΙΚΗ...» Αυτή που διαβάζει η

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

«Απαρχαιωμένος ο Νόμος 

για τον Κωνσταντέλλο»

Αλλά βέβαια, ο δήμαρχος ευθαρσώς, στο συμβούλιο,

τον χαρακτήρισε «απαρχαιομένο», «συνδικαλιστικό»

και «πότε θ’ απαλλαγεί η κοινωνία απ’ το κόστος της
έμμεσης επιχορήγησης του τοπικού Τύπου» κ.λπ.

«...επειδή κάπως έτσι ορίζει ένας απαρχαιωμένος
νόμος... συνδικαλιστικού τύπου...», είπε αποσπασμα-

τικά και αυτολεξεί, επιβεβαιώνοντας την ταμπελοποι-

ημένη άποψή του ότι «Νοbody’s perfect except the

CAPTAIN»  (Kανείς δεν είναι τέλειος πλην του Καπε-

τάνιου)!!! δεν φανταζόμαστε όμως ποτέ ότι θα έφτανε

μέχρι του σημείου να τεθεί υπεράνω του Νόμου, ο κυ-

βερνήτης! Οποίο ολίσθημα!

Και βεβαίως, αφού μας μείωσε – μείωσε μια εφημερίδα

γενικής αποδοχής, για την ποιότητά της, που κυκλοφο-

ρεί ανελλιπώς κάθε εβδομάδα επί 24 έτη, μας μείωσε

κατά τόπο (μόνο στα 3Β) και κατά πλήθος αφού οι

άλλοι, που ΔΕΝ είναι του δήμου μας «έχουν πολλα-

πλάσια κυκλοφορία», μας συκοφαντεί διότι, «...κι αυτό
θα το αναφέρουμε στην Αποκεντρωμένη Δ/νση κι αυτό
αναφέρουμε όπου σταθούμε κι όπου βρεθούμε»!, όπως

τόνισε με έμφαση στο δημοτικό συμβούλιο.

Τι να πούμε; ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ για τον ολισθηρό κατή-

φορο του δημάρχου.

Ευχαριστούμε τους αναγνώστες του Δήμου ΒΒΒ και

των άλλων Δήμων που μας περιβάλλουν με την εκτί-

μησή τους.

Κ. Βενετσάνος
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Toπικό Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το επικαιροποιημένο  το-

πικό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων του

Δήμου ΒΒΒ, σε στρεμματική έκταση της Σχολής Ευελ-

πίδων.

Eίχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2015

μαζί με τον κανονισμό καθαριότητας του Δήμου, είναι

πλήρως προσαρμοσμένο με το Εθνικό Σχέδιο Διαχεί-

ρισης Απορριμμάτων το οποίο ακολουθεί τις οδηγίες

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδόθηκαν στις 14 Ιου-

νίου 2018 με στόχο την ενίσχυση της μείωσης των

στερεών αποβλήτων και την εκτροπή από την ταφή.

Η χωροθέτηση στη Σχολή Ευελπίδων είναι νόμιμη.

Είναι το πρώτο σχέδιο που υλοποιείται και είναι ένα
εργαλείο που μπορεί να πάρει χρηματοδότηση ο
Δήμος, εξήγησε ο δήμαρχος.

Mείωση συντελεστή δόμησης

στα 71 στρέμ. στη συνοικία

Καλύμνικα της Βούλας
Ένα σοβαρό θέμα, που συζητήθηκε στο  Δημοτικό

συμβούλιο, ήταν και η Αναστολή οικοδομικών αδειών

και Μείωση του συντελεστή δόμησης στα 71 στρέμ-

ματα του πρ. Κόνιαρη στην περιοχή Ν. Κάλυμνος της

Βούλας, που τα είχε κληρονομήσει το Μπενάκειο

Ιδρυμα από τον Ν. Κόνιαρη και τα πούλησε σε μεγάλη

εταιρεία επενδύσεων προκειμένου να δημιουργηθεί

μία περίκλειστη πόλη μέσα στην πόλη.

Η μείωση του συντελεστή έγινε στο 0,3 (από 0,6 που

είναι σήμερα) και η αναστολή έκδοσης οικοδομικών

αδειών θα ισχύσει για ένα χρόνο με δυνατότητα πα-

ράτασης.

Να σημειώσουμε εδώ ότι έχει προηγηθεί τροποποίηση

ρυμοτομικού τον Σεπτέμβριο του 2020.

Επίσης να επισημάνουμε ότι η απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου είναι γνωμοδοτική και θα ακολουθή-

σει τη διαδικασία στα ανώτερα όργανα, όπου θα

κριθεί αν θα ισχύσει ή όχι.

Η πρόταση είναι θετική και η απόφαση· μόνο που κα-

θυστέρησε κάποιες δεκαετίες... Ήταν η χρυσή ευκαι-

ρία, το 2007, όταν ναυάγησε η αγοραπωλησία του

Μπενακείου με ιδιώτη και που προτάθηκε στο δημο-

τικό συμβούλιο η μείωση του συντελεστή δόμησης

αλλά δεν συζητήθηκε καν.

Εμείς το επικροτούμε αν και κρατάμε πάρα πολλές

επιφυλάξεις ως προς τις προθέσεις του δημάρχου,

γιατί δεν ξεχνάμε ότι έχει δηλώσει στην “Καθημε-

ρινή”, ακριβώς γι’ αυτή την επένδυση, «ότι δεν είναι
κατά της επένδυσης».

Για το θέμα έχει καταθέσει τη θέση του και ο επικε-

φαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κ. Πασακυριάκος,

και δημοσιεύεται στη σελ.11.

Για την μείωση συντελεστή στου

Κόνιαρη 

Εστιάζοντας στη Βούλα, και αναφερόμενοι στο πάντα επί-

καιρο θέμα για τα πολύκροτα οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.)

‘’Κόνιαρη’’  ιδιοκτησίας  μέχρι πρότινος του Μουσείου Μπε-

νάκη, η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.  εξ αρχής δήλωσε ότι η διαδικασία της

απαλλοτρίωσης ΟΛΩΝ των οικοδομικών τετραγώνων δεν

έχει καμία περίπτωση επιτυχίας. Και αυτό επειδή η κεντρική

διοίκηση που θα την αξιολογήσει δεν θα την θεωρήσει υλο-

ποιήσιμη λόγω κυρίως της υπερβολής να χωροθετηθούν σε

μία μικρή συνοικία 71 στρέμματα συνεχόμενων κοινόχρη-

στων και κοινωφελών χώρων  και του τεράστιου τιμήματος

που κανένας δήμος δεν μπορεί να καταβάλλει (ο Δήμαρχος

το προσδιόρισε στα 72 εκατομμύρια €).

Εκτός αυτού ο Δήμαρχος αμέσως μετά τη έναρξη του θέ-

ματος δήλωσε ότι δεν έχει σκοπό να ανατρέψει την ‘’επέν-

δυση’’ αλλά να εξασφαλίσει κάποια ανταλλάγματα !

https://www.kathimerini.gr/economy/local/1093080/to-mega-

project-sti-voyla-kai-oi-diekdikiseis-toy-dimoy/

Η ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  προσέγγισε το θέμα, από την αρχή, με

γνώμονα την προστασία της φυσιογνωμίας της περιοχής,

που θα αλλοιωθεί, εάν εφαρμοστεί η πολεοδομική νομοθε-

σία που ισχύει για όλη την περιοχή και για την μαζική πο-

λεοδόμηση και την οικοδόμηση όλων των Ο.Τ. του πρώην

κτήματος Κόνιαρη. Έτσι πρότεινε να εφαρμοστεί η λύση

που το 2007 είχε εισηγηθεί στο ΔΣ ο σημερινός Δήμαρχος

ως την πιο αποτελεσματική. Η πρόταση μας αυτή είναι

πάγια και αφορά την άμεση έναρξη των απαιτούμενων και

προβλεπόμενων διεργασιών για να μειωθεί ο υπάρχων

συντελεστής δόμησης αλλά και κάλυψης στα αδόμητα Ο.Τ.

της περιοχής.

Η αρχική πρόταση του Δημάρχου για την απαλλοτρίωση

αυτών των Ο.Τ. ‘’Κόνιαρη’’  ιδιοκτησίας  μέχρι πρότινος του

Μουσείου Μπενάκη, με τον χαρακτηρισμό τους ως χώρους

κοινόχρηστους – κοινωφελείς παρουσιάζει το εξής παρά-

δοξο: φέρνοντας σήμερα την πρόταση για μείωση του συν-

τελεστή δόμησης, ζητά από την κεντρική διοίκηση να τον

μειώσει από τα Ο.Τ. που ήδη είχε ζητήσει να μην έχουν

δόμηση ως κοινόχρηστοι χώροι ή να έχουν συγκεκριμένη

δόμηση ως κοινωφελείς!

Η θέση της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.  όπως εκφράστηκε για μία

ακόμη φορά στο πρόσφατο ΔΣ της 8/2/2021 είναι η στα-

διακή κλιμάκωση των προσπαθειών του Δήμου ιεραρχών-

τας τες και με γνώμονα την μέγιστη αποτελεσματικότητα

που είναι η διασφάλιση επαρκούς χώρου για κοινόχρηστες

- κοινωφελείς χρήσεις.

ΡΙ.ΚΙ.Π. ΒΒΒ

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΒΒΒ

Η τροποποίηση της σύμβασης για το

κάμπινγκ Βούλας είναι απολύτως ίδια

με την τροποποίηση που έγινε και έρ-

χεται απολύτως όμοια για ψήφιση με

αυτή που πάρθηκε τον Ιουνίο του

2020.

Αυτή την απόφαση πήρε η Οικονομική

Επιτροπή και  πήρε και το Δημοτικό

Συμβούλιο της 8/2/21.

Με τη λήψη της απόφασης του Δ.Σ. η

υπογραφή της σύμβασης θα γίνει την

ερχόμενη εβδομάδα και θα σταλεί

στο Ελεγκτικό Συνέδριο για νέα επι-

κύρωση.

Ο δήμαρχος στην εισήγησή του εξή-

γησε ότι «Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο,

είναι η ίδια σύμβαση που έχουμε

πάρει τον Ιούνιο του 2020. Είναι νο-

μοτεχνικοί λόγοι και είναι σφάλμα

της διοίκησης της ΕΤΑΔ που επέ-

μενε να το στείλει στο Ελεγκτικό Συ-

νέδριο, ενώ δεν χρειάζεται, με

αποτέλεσμα να σημειωθεί αυτό το

αυτογκόλ αν μου επιτρέπεται, και να

καλούμαστε σήμερα εμείς να υπο-

γράψουμε τη νέα σύμβαση για να

κλείσουμε αυτή τη διαδικασία, με

βάση τις οδηγίες του Ελεγκτικού Συ-

νεδρίου.

Επιλεκτικά Αποσπάσματα..
Ο επικεφαλής της μείζονος μεοιοψη-

φίας Δ. Δαβάκης επεσήμανε: «Δεν

επιχαίρω για την αρνητική τροπή των

πραγμάτων. Απλά δικαιώνομαι στο

100 τοις 100. Ακόμα και ο τρόπος που

επαναφέρετε το θέμα και την Ο.Ε. και

στο Συμβουλιο συνιστά νέα απόπειρα
παραπλάνηση του σώματος. Η απο-

σπασματική παράθεση του χωρίου να

προχωρήσουν στη λύση της σύμβα-

σης, αποποιούμενης της αρχικής και

ταυτόχρονα λήψης  νέας, όμοιας
σύμβασης όπως αναγράφετε στη ει-
σηγητικό σας, δείχνει τον αποπροσα-

νατολισμό, απλά από αυτά που το

Ελεγκτικό Συνέδριο

απεφάνθη.

Το Ελεγκτικό Συνέ-

δριο δεν κάνει υπο-

δείξεις, ούτε και

στέλνει ευχητήριες κάρτες. Το Ε.Σ.
δια του τμήματος δέχεται ή απορρί-
πτει, εν προκεμένω.

Διαφοροποιούνται 
όλοι οι κύριοι όροι!

Στο τέλος σύμφωνα  στο διατακτικό

λέει κατά λέξει το Ε.Σ.: «Απορρίπτει
την από 5/11/2020 του Δήμου και της
ΕΤΑΔ για ανάκληση τη 371/2020
πράξη του Ζ κλιμακίου του Ε.Σ.
Πείτε μας κε Δήμαρχε πότε ενημερώ-

σατε το Δ.Σ. για την υπ. αρ.

371/20200 πράξη του Ζ κλιμακίου, με

την οποία το Ε.Σ. αφίσταται από τον
έλεγχο νομιμότητας επειδή δεν είχε

ελεγχθεί η αρχική σύμβαση; Μετά

εσείς προσφύγατε στο Β’ τμήμα το

οποίο απέρριψε την προσφυγή σας.

Λέει στην απόρριψη το Ε.Σ. «διαφο-
ροποιούνται όλοι οι κύριοι και ουσιώ-
δεις όροι της αρχικής σύμβασης και
ιδίως εκείνοι που αφορούν στο αντι-
κείμενο: στο σκοπό στην χρονική
διάρκεια και στο αντίτιμο της παρα-
χώρησης». 
Δηλαδή, το Ελεγκτικό Συνέδριο, είπε

αυτά ακριβώς που  είχε επισημάνει ο

δημ. σύμβουλος Δ. Δαβάκης στη συ-

νεδρίαση 15.6.20, όταν ψηφίστηκε η

τροποποίηση της σύμβασης, που τό-

νιζε ότι πρέπει να γίνει νέα σύμβαση

και όχι τροποποίηση. Και είναι αλή-

θεια ότι δέχθηκε το χλευασμό του δη-

μάρχου με εκείνα τα διακοσμητικά

επίθετα που συνηθίζει να λέει.

Τέλος κατέληξε ο Δ. Δαβάκης: «Προ-

τείνουμε ότι πρέπει να γίνει λύση της
παρούσας σύμβασης και σε καμμία

περίπτωση υπογραφή μίας νέας,

όμοιας. Μόνο με διαγωνιστική διαδι-

κασία, με όρους διαφάνειας και ελέγ-

χου. Σας καλώ να μην εμπλέξετε
κανέναν δημοτικό σύμβουλο συμπο-

λίτευσης και αντιπολίτευσης σε νομι-

κές περιπέτειες γιατί τότε θα έχουμε

ανάγκη από καθηγητές νομικού δι-

καίου για να απεμπλακούμε από  τις

όποιες ποινικές ευθύνες».

Αννα Μπουζιάνη

Το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε την τροποποίηση 

σύμβασης για το πρ. κάμπινγκ Βούλας
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ΤΑ σχέδια είναι έτοιμα. Το ίδιο και το χρονοδιά-

γραμμα κατασκευής. Τα γενικά Επιτελεία είναι επί

ποδός Στόχος: Εντός του 2021 να αρχίσουν οι εργα-

σίες για τη δημιουργία ενός δεύτερου εξ ίσου ισχυ-

ρού με αυτόν της Σαλαμίνας, Ναυστάθμου στην

Κρήτη.

Τα κονδύλια βρέθηκαν και η όλη προσπάθεια ενισχύε-

ται με ένα κονδύλι 53 εκατ. δολαρίων, που ενέκρινε

το Αμερικανικό Κογκρέσο, για την επέκταση των

Αμερικανικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα (είναι το

κείμενο που επιχείρησε να ανακόψει ο Τραμπ, το

οποίο προβλέπει  και έχουν τεθεί σε εφαρμογή ση-

μαντικές κυρώσεις στην Τουρκία).

Στόχος του 2ου Ναυστάθμου, είναι η Κρήτη να γίνει

ένα «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» ώστε να αυξήσει

την αμυντική και επιθετική ισχύ της χώρας μας, όχι

μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην Ανατ. Μεσόγειο. Τα

γεγονότα στη Λιβύη, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο

στην Ελλάδα να μην επεκτείνει εκεί τη ναυτική και

αεροπορική της ισχύ.

Ετσι τα σχέδια περιλαμβάνουν κατασκευή νέων κρη-

πιδωμάτων για ελλιμενισμό φρεγατών και υποβρυ-

χίων. Κατασκευή νέων δεξαμενών καυσίμων,

συστημάτων αεράμυνας, διαπλάτυνση των υπαρχόν-

των εγκαταστάσεων ως και τη δημιουργία οικισμού

για διαμονή Αξιωματικών με τις οικογένειές τους,

ήτοι ότι διαθέτει ένα σύγχρονο Ναύσταθμο. Τα έργα

επεκτείνονται στην ενίσχυση της 115 Π.Ν. με προσω-

πικό και μέσα επιπλέον των υπαρχόντων, εκεί όπου

υπάρχουν και δρουν τα F-16, όπου χτυπά η καρδιά

της αεράμυνας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης με

το «orus reis”, δύο πράγματα θορύβησαν τους Τούρ-

κους. Πρώτον τα «αόρατα» υποβρύχιά μας και δεύ-

τερον η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην 115 Π.Ν.

στην Σούδα. Οι φωτογραφίες του πρωθυπουργού,

έκαναν τον γύρο σε όλα τα τουρκικά μέσα.

Δεν άργησε να ξαναβρεθεί στην επικαιρότητα η

Κρήτη. Αιτία οι πληροφορίες για κοινές αεροπορικές

ασκήσεις της χώρας μας με τη Σαουδική Αεροπορία

και μεταφορά προηγμένων F-15 στην 115 π.ν. Πριν

μερικούς μήνες προηγμένα F-16 lock 60 των Η.Α.Ε.

είχαν σταθμεύσει για ένα μήνα στη Σούδα, για συ-

νεκπαίδευση με τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις

Στη Σούδα, ήδη οι Αμερικανοί έχουν μεταφέρει για

μόνιμο ελλιμενισμό το «θηριώδες» πολεμικό πλοίο

“USS HARSHEL WOODY WILLIAMS”, ενώ είχε κατα-

πλεύσει και το επίσης «θηριώδες» ελικοπτεροφόρο

USN CARSON CITY”. Οι Αμερικανοί δραστηριοποι-

ούνται στο «κρηπίδωμα 14» για ελλιμενισμό πυρηνο-

κίνητων Υποβρυχίων και αεροπλανοφόρων. Έτσι και

εμεις δημιουργούμε το «αβύθιστο» και «θηριώδες»

Αεροπλανοφόρο Κρήτη.

Τα πλοία του Π.Ν. όχι μόνον θα σταθμεύουν (μόνιμα)

και θα ανεφοδιάζονται στην Κρήτη, αλλά από κει θα

επιχειρούν στην Ανατ. Μεσόγειο με την υποστήριξη

της Πολεμικής Αεροπορίας και υπό τα άγρυπνα μάτια

αεροσκαφών εναέριας επιτήρησης και υποβρυχιακού

πολέμου.

Νεότερες πληροφορίες λένε ότι η Ναυτική Δύναμη

που θα ελλιμενίζεται στη Σούδα, θα είναι πλοία επι-

φανείας (φρεγάτες – τορπιλάκατοι – αποβατικά –

ναρκαλιευτικά) και Υποβρύχια και με μία δομή οργα-

νωτική θα είναι το Αρχηγείο Στόλων στον Ναύσταθμο

Σαλαμίνας.

«Μέγα το της θαλάσσης κράτος»
Π. Μουντανέας Π.Ν.

Αντιναύαρχος ε.α.

όπλοις

Και δεύτερος 

Ναύσταθμος!

Eν

Εξ αρχής διατυπώνω αξιωματικά την θεωρητικοπολι
τική θέση μου: τα φάρμακα (πρωτίστως τα εμβόλια)
που κατασκευάζονται για την αντιμετώπιση του κορω
νοϊού επιβάλλεται, στην παγκόσμια πολιτική και νο
μική τάξη, να θεσμοθετηθούν ως δημόσιο αγαθό κατά
το πρότυπο π.χ. του νερού. Όπως διατίθεται το νερό
για να εξασφαλισθεί το minimum επιβίωσης του αν
θρώπου, κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να διατίθενται
και τα φάρμακα για να καταπολεμηθεί ο κορωνοϊός,
για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Στη συνέχεια
θα αναπτύξω την επιχειρηματολογία μου. Προηγου
μένως κρίνω απαραίτητο να αναφερθούμε στην πολι
τική πρωτοβουλία του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στο κοινοβού
λιο έθεσε το θέμα της εξαγοράς της ιατρικής καινοτο
μίας των εμβολίων από τα κράτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Δυστυχώς η πρωτοβουλία του απορρίφθηκε
από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος
δεν ανέπτυξε κανένα  ορθολογικό επιχείρημα εναντίον
της.
Ας εξετάσουμε όμως τα πολιτικά πράγματα που έχει
διαμορφώσει η πανδημία από την σκοπιά των σχέ
σεων πολιτικής, δημοκρατίας και καπιταλισμού. Όταν
όλοι συμφωνούμε, ότι η δημόσια υγεία είναι η ύψιστη
και πρωταρχική συνθήκη για την ανθρώπινη ζωή, η
κοινή λογική υπαγορεύει το μέσον (Medium), το οποίο
προστατεύει την δημόσια υγεία να θεσμοθετηθεί (πο
λιτικά και νομικά) ως δημόσιο αγαθό.
Επειδή δεν είμαι ούτε τεχνοκράτηςειδικός επιστή
μων, αλλά ούτε και πολιτικός τις σκέψεις που διατυ
πώνω δεν μπορώ να τις κωδικοποιήσω. Εκείνο που

πρωτεύει σ’ αυτή την τραγική φάση της πανδημίας
είναι το εξής: η ίδια η πολιτική ως απόφαση και ως
πράξη να αναλάβει πρωτοβουλίες για να σώσει αν
θρώπινες ζωές. Εάν η πολιτική ως ανθρώπινη πράξη
ορίζεται από τον σκοπό της «ευδαιμονίας» του αν
θρώπου, στη σημερινή συγκυρία έχει ως στόχο της την
επιβίωση του ανθρώπου. Επί έναν χρόνο τώρα στην
Ευρώπη η πολιτική εξουσία έχει καταντήσει θεραπαι
νίδα των ειδικών επιστημόνων και δεν ορθώνει το
ανάστημά της, επειδή οι ηγέτες στα ευρωπαϊκά κράτη
είναι κατώτεροι των περιστάσεων.
Μπορούμε να διακρίνουμε δύο φάσεις στην εξέλιξη
της πανδημίας: η πρώτη φάση (Μάρτιος του 2020 –
Δεκέμβριος 2020), κατά την οποία η αντίδραση της αν
θρωπότητας απέναντι στον κορωνοϊό ήταν χειρωνα
κτική, έχει τα στοιχεία μιας «φυσικής κατάστασης». Η
δεύτερη φάση τώρα μόλις έχει αρχίσει και μπορούμε
να την ονομάσουμε: διανοητική. Ο ανθρώπινος νους
εργάσθηκε πυρετωδώς και ανακάλυψε εμβόλια και
κατασκευάζει φάρμακα. Το ερώτημά μας είναι το εξής:
γιατί ακόμη και σ’ αυτή τη δεύτερη φάση του εμβο
λιαστικού προγραμματισμού η πολιτική εξουσία παγ
κοσμίως, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ή ακόμη και στην
ελληνική περίπτωση διστάζει να αποφασίσει και να
πράξει κατά τον τρόπο που θα επιβεβαιώνει «τί είναι
πολιτική;».
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω μια παροι
μιώδη φράση του Ζωρζ Κλεμανσό (πρωθυπουργός της
Γαλλίας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο), ο οποίος είπε: «Ο
πόλεμος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να τον εμπι
στευθούμε στους στρατιωτικούς». Το ίδιο συμβαίνει

και στις μέρες μας: η πανδημία είναι πολύ σοβαρό κοι
νωνικό και πολιτικό πρόβλημα, το οποίο δεν μπορούν
να λύσουν οι ειδικοί επιστήμονες. Πού είναι η πολι
τική;
Μετά την ανακάλυψη των εμβολίων και μετά την κα
τασκευή των φαρμάκων κατά του κορωνοϊού μπορούν
να γίνουν δύο μείζονα πολιτικά βήματα ριζικών ανα
τροπών. Το πρώτο είναι αυτό που υπερασπίζομαι: να
γίνει το εμβόλιο κοινό δημόσιο αγαθό. Όπως πάω στο
βουνό και πίνω νερό από την πηγή, κατά τον ίδιο
τρόπο θέλω να εμβολιαστώ εδώ στη γειτονιά μου. Οι
«τεχνοκρατικές Βρυξέλλες» όμως έχουν κάνει άλλο
προγραμματισμό! Το δεύτερο βήμα είναι αυτό που
οραματίζομαι: να αποκτήσει ξανά η πολιτική εξουσία
την δύναμη (Macht) που έχει ως ανθρώπινη πράξη. Η
πανδημία της παρέχει μια «χρυσή ευκαιρία» και αυτή
δεν είναι άλλη από το να θεσμοθετήσει τα φάρμακα
κατά του κορωνοϊού ως δημόσιο αγαθό.
――――――――――
* Ο Θεόδωρος Γεωργίου είναι καθηγητής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

• Το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε και στην Εφημερίδα των Συντα
κτών

γράφει ο Θεόδωρος Γεωργίου*

Τα εμβόλια ως δημόσιο αγαθό
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Except captain!

Εκτός από τον “κυβερνήτη”, λοιπόν. Μονάρχης και

υπεράνω των νόμων, ο δήμαρχος των 3Β, με ένα μο-

ναδικό τρόπο απείθειας, πολεμάει τον τοπικό Τύπο,

γιατί με νόμο του κράτους δικαιούται να δημοσιεύει

διαγωνισμούς και προμήθειες του δημοσίου και των

δήμων βεβαίως.

Ετσι στη συνεδρίαση της 8/2/21, σε έναν μακρύ μο-

νόλογο, τόνισε με καμάρι ότι δεν ακολουθεί το νόμο,

γιατί στέλνει τις δημοσιεύσεις σε μέσα που έχουν με-

γαλύτερη δημοσιότητα, με πολλαπλάσια κυκλοφορία

και άλλα φαιδρά. Χαρακτήρισε το νόμο του 2007 και

του 2016 “απαρχαιωμένο, συνδικαλιστικού τύπου”

και ελπίζει ότι όταν έρθει η “ψηφιακή μετάβαση” θα

...εξαφανίσει τον Τύπο, “τοπικό, περιφερειακό αλλά

και ημερήσιο.

Ούτε το νόμο, σέβεται ούτε τον Αποκεντρωμένη δι-

οίκηση, που τον εγκαλεί να απαντήσει στις αιτιάσεις

του Τύπου.

Βέβαια, γιατί να θέλει τον Τύπο, και δη τον Τύπο που

δεν ελέγχει; Για να αποκαλύπτει όλα αυτά που θα

ήθελε να μη βλέπουν το φως της δημοσιότητας; Και

είναι πολλά και πολύ σοβαρά αυτά.

Μέχρι και το Ελεγκτικό Συνέδριο, απαξίωσε και τα

έβαλε με την ΕΤΑΔ, που επέμεινε να στείλει στο

Ελεγκτικό Συνέδριο την τροποποιημένη σύμβαση για

του πρ. κάμπινγκ Βούλας. Δηλαδή μία άλλη σύμβαση,

που ήθελε να την περάσει μόνο από το άφωνο πλει-

οψηφικό συμβούλιό του.

Και το Ελεγκτικό Συνέδριο του την επέστρεψε. Και

την επέστρεψε γιατί κρίνει -σωστά- ότι είναι μία νέα

σύμβαση, αφού όπως γράφει «διαφοροποιούνται όλοι
οι κύριοι και ουσιώδεις όροι της αρχικής σύμβασης και
ιδίως, εκείνοι που αφορούν στο αντικείμενο, στο
σκοπό, στη χρονική διάρκεια και στο αντίτιμο της πα-
ραχώρησης».

Δ
υστυχώς υπάρχει μία γενική διάλυση της νο-

μιμότητας και της δημοκρατίας σε όλα τα επί-

πεδα. Ενεκα πανδημίας, πεδίον δόξης

λαμπρόν, για κάθε είδους παρέκβαση. Αποφάσεις

που θα επιδεινώσουν περαιτέρω τη ζωή των πολιτών.

Απ’ το καρφί 
στο πέταλο  

της Αννας Μπουζιάνη

Ο Αριστοτέλης στο σύγγραμμά του «Περί Ποιητικής», θεω-
ρούσε το έργο του μεγάλου Σοφοκλή “Οιδίπους Τύραννος”,
σαν υπόδειγμα τραγωδίας!
Ο Σοφοκλής (σοφία+κλέος = η δόξα της σοφίας) είχε γεννη-
θεί στο Κολωνό της Αθήνας γύρω στο 497-496 π.Χ., σύμ-
φωνα με το Πάριο Χρονικό, πριν την πρώτη περσική εισβολή.
Ανήκε σε εύπορη Αθηναϊκή οικογένεια και απέκτησε λαμπρή
αγωγή και μόρφωση.  Πέθανε το 406 σε ηλικία 91 ετών, την
τελευταία χρονιά του Πελοποννησιακού Πολέμου και ο θά-
νατός του προήλθε από πνιγμό όταν μια ρώγα από σταφύλι
του κάθισε στο λαιμό,  ή κατά μία άλλη εκδοχή, από την
υπερβολική χαρά του μετά την τελευταία του νίκη σε θεατρι-
κούς δραματικούς αγώνες.
Μαζί με τον Αισχύλο και τον Ευριπίδη, αποτελούν τους τρείς
μέγιστους τραγικούς ποιητές, των οποίων έχουν σωθεί αρ-
κετά ολοκληρωμένα έργα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σο-
φοκλής είχε συγγράψει περίπου 123 έργα, από τα οποία
σώζονται μόνο επτά ολοκληρωμένα και είναι: Οιδίπους Τύ-
ραννος, Οιδίπους επί Κολωνώ, Αντιγόνη, Φιλοκτήτης, Αίας,
Ηλέκτρα, Τραχίνιαι και Ιχνευταί.  Σώζονται όμως και κάποια
αποσπάσματα από τα έργα του: Ευρύπυλος, Νιόβη, Σκύριοι,
Πολυξένη, Θησέας, Φαίδρα, Λήμνιαι και Τηρεύς. Έγραψε επί-
σης ελεγείες, παιάνες, ένα δοκίμιο και μια ωδή για τον φίλο
του Ηρόδοτο!
Την τραγική τέχνη τη διδάχθηκε από τον Αισχύλο, αλλά πρό-
σθεσε πολλές δικές του καινοτομίες και την τελειοποίησε,
ενώ έκανε την πρώτη εμφάνισή του το 465 π.Χ., όταν γιορ-
τάζονταν τα Διονύσια και είχε λάβει μέρος στους θεατρικούς
δραματικούς αγώνες!!
Ήταν πολύ αγαπητός στην αθηναϊκή κοινωνία για τον εγ-

κάρδιο χαρακτήρα του, τον πατριωτισμό του και για τις θρη-
σκευτικές πεποιθήσεις του, σε αντίθεση με τον Ευριπίδη που
ήταν σε πολλούς αντιπαθής, λόγω του κλειστού χαρακτήρα
του. Είχε λάβει μέρος σε πολλές μάχες για την υπεράσπιση
της πατρίδας, ενώ το 443 π.Χ. εκλέχθηκε πρόεδρος των ελ-
ληνοταμίων, της επιτροπής που διαχειριζόταν τους φόρους,
που κατέβαλλαν τα μέλη της αθηναϊκής συμμαχίας, ενώ το
440 π.Χ. τιμήθηκε με το μεγάλο αξίωμα του ενός από τους
δέκα στρατηγούς, το οποίο κατείχε και ο Περικλής!
Σε ηλικία 83 χρόνων ανέλαβε την υπεύθυνη θέση του  πρό-
βουλου,  όταν έγινε μέλος της επιτροπής, που είχε αναλάβει
κάποιες έκτακτες εξουσίες, για την ανόρθωση της Αθήνας,
μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του αθηναϊκού στρατού
στις Συρακούσες, εξ αιτίας του ανιψιού του Περικλή του Αλ-
κιβιάδη!
Ο Σοφοκλής άντλησε το θέμα του έργου του: «Οιδίπους Τύ-
ραννος», από τον βασιλικό Θηβαϊκό δραματικό κύκλο ή τον
κύκλο των Λαβδακιδών, όπως λεγόταν, από το όνομα του βα-

σιλιά Λάβδακου, ο οποίος ήταν εγγονός του Κάδμου, του
ιδρυτή της Θήβας, ο οποίος νυμφεύτηκε την Αρμονία την
αδελφή του αρκαδικής καταγωγής Δάρδανου και η κόρη τους
Σεμέλη υπήρξε μητέρα του Θεού Διονύσου. Ήταν αδελφός
της Ευρώπης της μητέρας του Μίνωα και γιος του Έλληνα
Αγήνορα από την Αίγυπτο, που ίδρυσε την ελληνική αποικία
που ονόμασε Φοινίκη, από το όνομα του γιου και διαδόχου
του Φοίνικα!!! 
Την εποχή της  βασιλείας του Οιδίποδα, ο λαός των Θηβών

μαστιζόταν από ένα φοβερό λοιμό, όπως έλεγαν οι Έλληνες
κάθε πανδημία και πίστευαν ότι τις πανδημίες τις έστελνε ο
Απόλλωνας και εκείνος τις σταματούσε όταν οι αιτίες για τις
οποίες τις επέβαλλε είχαν πλέον εκλείψει!! 
Στην προκειμένη περίπτωση ο Απόλλωνας έστειλε τον λοιμό
για να τιμωρηθεί ο φονιάς του βασιλιά της Θήβας, Λάιου!

Ο χορός του έργου αποτελείτο από ένα πλήθος εξαθλιωμέ-
νων παιδιών, που κρατούσαν  κλαδιά δάφνης και τα συνόδευε
ένας ηλικιωμένος ιερέας, με σκοπό να πλησιάσουν τον Οιδί-
ποδα σαν ικέτες, για να μεσολαβήσει προς τον Θεό Απόλ-
λωνα, ώστε να απαλλαγούν από την θανατηφόρο πανδημία! 
Ο Οιδίποδας δέχεται τα απελπισμένα παιδιά συγκινημένος

και τα ενημερώνει, ότι είχε  στείλε τον Κρέοντα, τον αδελφό
της γυναίκας του Ιοκάστης, να ζητήσει χρησμό από το Μαν-
τείο των Δελφών σχετικά με το θέμα της πανδημίας! Εκείνη
τη στιγμή έφτασε ο Κρέοντας και ανακοίνωσε την εντολή
του Απόλλωνα, που απαιτούσε την εξορία από την Θήβα ή
τη θανάτωση του φονιά του Λάιου, αν ήθελαν να απαλλα-
γούν από το λοιμό. Ο Οιδίπους εκδηλώνει την οργή του για
τον δολοφόνο του βασιλιά με κατάρες και ζητά την βοήθεια
τον μάντη Τειρεσία, για να βρεθεί και να τιμωρηθεί ο φονιάς.
Ο Τειρεσίας αρνήθηκε να βοηθήσει τον Οιδίποδα, αλλά μπρο-
στά στην κατηγορία του Οιδίποδα ότι συνωμοτούσε μαζί με
τον Κρέοντα για τον θρόνο του, ο Τειρεσίας ομολόγησε  την
πικρή αλήθεια, αποκαλύπτοντας ότι ο φονιάς του Λάιου ήταν
ο ίδιος ο  Οιδίπους! 
Η Ιοκάστη προτείνει να επισκεφτεί ο σύζυγός της ένα βοσκό,
που έμενε έξω από την Θήβα και ήταν αυτόπτης μάρτυρας
του φόνου του Λάιου, ώστε να μάθει την αλήθεια, δείχνοντας
ασέβεια προς τον Τειρεσία, με την αμφισβήτηση της προφη-
τείας του. 
Ο Λάιος ήταν γιος του Λάβδακου και σύζυγος της Ιοκάστης,
αλλά επειδή παρέμενε άτεκνος, είχε ζητήσει την συμβουλή
του Απόλλωνα και εκείνος του είπε ότι θα αποκτήσει ένα γιο
από την Ιοκάστη, ο οποίος θα τον σκοτώσει και θα πάρει τον
θρόνο του. Από τότε δεν ήθελε να αποκτήσει παιδί με την Ιο-
κάστη, αλλά ένα βράδυ η γυναίκα του τον μέθυσε, ώστε να
μην μπορεί να αντισταθεί στις επιθυμίες του και τότε έμεινε

έγκυος  και γέννησε τον Οιδίποδα, που όταν τον είδε ο Λάιος
πανικοβλήθηκε και του τρύπησε με περόνες τα πόδια του,
που έμειναν πρησμένα και γι αυτό ονομάστηκε Οιδίπους
(=οίδημα+πους) και τον έδωσε σε έναν δούλο να  τον εγκα-
ταλείψει στον Κιθαιρώνα!
Κάποιος βοσκός βρήκε το βρέφος και το παρέδωσε στην Με-
ρόπη, την γυναίκα του βασιλιά της Κορίνθου Πόλυβου και
εκείνη επειδή δεν είχε παιδιά το υιοθέτησε και ο Οιδίπους
μεγάλωνε σαν διάδοχος, μέχρι που κάποιος από το παλάτι
τον φώναξε «νόθο»! 
Ο Οιδίποδας αποφάσισε να συμβουλευτεί το Μαντείο των
Δελφών, γιατί τον αποκάλεσαν νόθο, αλλά στο δρόμο φιλο-
νίκησε με τον βασιλιά Λάιο, που δεν τον γνώριζε, τον σκό-
τωσε μαζί με τους φρουρούς του εκ τν οποιων σώθηκε ένας
και ζούσε στην περιοχή σαν βοσκός!   Όταν πήγε στη Θήβα
έλυσε τα αίνιγμα της Σφίγγας, νυμφεύθηκε τη χήρα του
Λάιου την Ιοκάστη, έγινε βασιλιάς της Θήβας και απέκτησε
4 παιδιά· τον Ετεοκλή, τον Πολυνείκη, την Αντιγόνη και την
Ισμήνη. 
Στο τρίτο επεισόδιο του έργου, ένας αγγελιοφόρος έρχεται
στη Θήβα και ανακοινώνει στον Οιδίποδα το θάνατο του βα-
σιλιά της Κορίνθου Πόλυβου, ενημερώνοντάς τον ότι δεν
ήταν ο πραγματικός τους πατέρας.  Η Ιοκάστη κατάλαβε την
φρικτή αλήθεια και όρμησε  στο παλάτι, όπου απαγχονίζεται!!
Ο Οιδίπους την ακολουθεί και βυθίζει τις πόρπες του ενδύ-
ματός της στα μάτια του!! Τυφλός κι απελπισμένος ζητά από
τον Κρέοντα να θάψει την Ιοκάστη και να προστατέψει τις
κόρες του, ενώ τον ίδιο να τον εγκαταλείψει στον Κιθαιρώνα,
αλλά ο Κρέοντας τον ανάγκασε να παραμείνει στο παλάτι,
για να δεχθεί τις αποφάσεις του Θεού Απόλλωνα! 
Το έργο δίνει αξία στις ηθικές αρχές, που πρέπει να τις ακο-
λουθάμε σε όλη την ζωή μας, γιατί όλα τα κακά προήλθαν,
επειδή ο Λάιος ασέλγησε στο μικρό γιο του Πέλοπα, τον Χρύ-
σιππο, που από ντροπή  αυτοκτόνησε και οι κατάρες των
θεών και ιδίως της Ήρας έπεσαν επάνω στον Οιδίποδα! 
Τα χαρακτηριστικά του έργου είναι η δύναμη, η συνοχή της
σύνθεσής του και η αναφορά στο πεπρωμένο, το οποίο προ-
καθορίζει το μέλλον των ανθρώπων, αλλά πάντα σύμφωνα
με τις βουλές των Θεών, όπως πίστευε ο Σοφοκλής!!! 

Φαίδρα 

Φραγκομανώλη - Κοκκόλα

Οιδίπους Τύραννος
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επιμελείται η 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

Ειδήσεις για όλους

Τρεις γυναίκες και οι ιστορίες τους

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, λιγότερο από το 30% των

ερευνητών παγκοσμίως είναι γυναίκες, ενώ μόνο το 30%

των φοιτητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακολουθούν

σπουδές σχετικές με Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Επι-

στήμη των Μηχανικών και Μαθηματικά (STEM).

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Γυναικών και Κοριτσιών στην

Επιστήμη (11/2), στόχος της οποίας είναι η γεφύρωση του

χάσματος των φύλων στην επιστήμη, ακολουθούν τρία

φωτεινά παραδείγματα. Τρεις νέες γυναίκες, επίμονες και

δημιουργικές, επιστήμονες, όλες επικεφαλής σε καινο-

τόμα προγράμματα STEM (Science, Technology, Engineer-

ing, Machematics).

Οι ιστορίες τους εμπνέουν και ανοίγουν τον δρόμο σε αμέ-

τρητα λαμπερά γυναικεία μυαλά που αποθαρρύνθηκαν να

ακολουθήσουν τα όνειρά τους.

Πανδώρα Σιφνιώτη

STEM Director στη SciCo/ STEM SΤARS GREECE

Η Πανδώρα αποφοίτησε από τοΤμήμα Χημικών Μηχανικών

του ΕΜΠ. Στη συνέχεια, εξειδικεύτηκε στην Πειραματική

και Ηθική φιλοσοφία.  Από το Δεκέμβριο του 2019 βρίσκε-

ται στην Ελλάδα και έχει αναλάβει το ρόλο της STEM Di-

rector στη SciCo.

Γιούλη Κυριαζή

Senior Manager στη SciCo/ Executive Director 

Η Γιούλη Κυριαζή είναι Βιολόγος με μεταπτυχιακή ειδί-

κευση στην Περιβαλλοντική Βιολογία από το Πανεπιστή-

μιο της Κρήτης. Τo 2018 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της

διατριβή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα τη Διδασκαλία της Οι-

κολογίας στην Εκπαίδευση. Όραμά της είναι η ανάδειξη

του κοινωνικού ρόλου της επιστήμης και της δυνατότητας

που μας δίνεται μέσω αυτής να κατανοούμε πτυχές του

φυσικού κόσμου και να επιλύουμε προβλήματα, όχι ως επι-

στήμονες μόνο αλλά και ως πολίτες.

Ιφιγένεια Παγωμένου

Senior Project Manager στο Generation Next

Ιφιγένεια είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωγραφίας του

Χαροκόπειου Παν/μίου, κατέχει τίτλο ΜΣ στη Δημογραφία

από το ΤμΜΧΠΠΑ της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν/μίου

Θεσσαλίας & του Παν/μίου Montesquieu-Bordeaux IV, 

Σύμφωνα με τον Einstein «εκπαίδευση είναι ό,τι μένει
μόλις ξεχάσουμε όσα μάθαμε στο σχολείο». Με το Gen-

eration Next ευελπιστούμε πως όλοι οι μαθητές, από τη

Θράκη ως την Κρήτη και μέχρι τα ακριτικά μας νησιά, ανε-

ξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό τους προφίλ, θα

έχουν την ευκαιρία μέσω της διερευνητικής μάθησης, να

μάθουν και να μην ξεχάσουν! 

Πως θα αναγνωρίσεις απάτη ηλεκτρονικού ψαρέματος 
4 Το σκηνικό του ηλεκτρονικού ψαρέ-

ματος

• Όπως ακριβώς και στην φύση, το

σκηνικό του ηλεκτρονικού ψαρέματος

αποτελείται από αρπακτικά και θηρά-

ματα. Τα αρπακτικά είναι θηρευτές οι

οποίοι συνεχώς ψάχνουν για αθώα και

ανυποψίαστα θύματα, βασιζόμενοι στο

γεγονός ότι πολλά από αυτά είναι εύ-

κολο να τα ξεγελάσεις, διότι είτε δεν

περιμένουν την επίθεση ή δεν ξέρουν

πώς να την καταλάβουν. Τα θηράματα,

από την άλλη, είναι απλοί άνθρωποι,

που εργάζονται, ζουν τις ζωές τους και

κάνουν ότι μπορούν για να επιτύχουν

τους στόχους τους και όπως είναι φυ-

σικό, στην πλειοψηφία τους, δεν περι-

μένουν ή δεν είναι προετοιμασμένοι

για την επίθεση όταν αυτή θα έρθει.

• Όταν τελικά τα θύματα μάθουν να αν-

τιμετωπίζουν έναν συγκεκριμένο τύπο

απειλής, οι επιτιθέμενοι έχουν ήδη αλ-

λάξει τακτική και έχουν αναπτύξει

νέους τρόπους επίθεσης. Κανείς δεν

μπορεί απλά να παραμείνει άπραγoς

εάν θέλει να επιβιώσει. Εάν τα δυνη-

τικά θύματα (απλοί άνθρωποι), δεν μά-

θουν να αντιμετωπίζουν τους νέους

τύπους επίθεσης, τα αποτελέσματα γι’

αυτούς μπορεί να είναι καταστροφικά.

4 Τι είναι το ηλεκτρονικό ψάρεμα;

Το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing)

είναι η προσπάθεια του επιτιθέμενου

να αποκτήσει ευαίσθητες πληροφορίες

ή δεδομένα, όπως όνομα χρήστη, κω-

δικός πρόσβασης και στοιχεία πιστωτι-

κής κάρτας, παριστάνοντας ένα

αξιόπιστο πρόσωπο μέσα από μια ηλε-

κτρονική επικοινωνία.

Παράδειγμα: Κάποιος λαμβάνει ένα

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

στο οποίο αναφέρεται ότι πρέπει να

συνδεθεί στον τραπεζικό του λογαρια-

σμό του για  κάποιον λόγο, ο οποίος

φαίνεται λογικός (μπλοκάρισμα του

λογαριασμού του). Κάνοντας κλικ στο

σύνδεσμο του email οδηγείται σε μια

ψεύτικη ιστοσελίδα σύνδεσης, που

μοιάζει ακριβώς με την πραγματική

σελίδα της τράπεζας. Ο χρήστης/θύμα

εισάγει το όνομα χρήστη και τον κω-

δικό του, αποστέλλοντάς τα εν αγνοία

του απευθείας στον επιτιθέμενο.

Το 96% των επιθέσεων ηλεκτρονικού

ψαρέματος χρησιμοποιούν το ηλε-

κτρονικό ταχυδρομείο ως τον κύριο

φορέα παράδοσης και το 65% των επι-

χειρήσεων έχουν δεχθεί τουλάχιστον

μία σχετική επίθεση μέσα στο 2020.

4 Πώς σκέφτεται ο εισβολέας;

• Πώς θα βγάλω περισσότερα χρήματα

με τον λιγότερο κίνδυνο;

• Ποιοι θα είναι τα θύματα; Ποιος είναι

ο καλύτερος τρόπος.

• Κλέβω πληροφορίες και τις πουλώ

στους ανταγωνιστές του θύματος.

• Κλέβω στοιχεία πιστωτικών καρτών ή

άλλα στοιχεία πληρωμών.

4 Το κλειδί της επιβίωσης

Όπως στη φύση, έτσι και στο ηλεκτρο-

νικό ψάρεμα, το κλειδί της επιβίωσης,

είναι η γρήγορη προσαρμογή στις επι-

θέσεις κι αυτό γιατί οι επιτιθέμενοι

εξελίσσουν συνεχώς και με ταχύτατο

ρυθμό ανάπτυξης τις επιθέσεις τους,

με αποτέλεσμα αυτές να είναι πολύ

πιο αποτελεσματικές.

4 Σε τι στοχεύουν οι επιτιθέμενοι;

Διαπιστευτήρια. Αυτό επιτρέπει στους ει-

σβολείς να έχουν πρόσβαση σε μία επιχεί-

ρηση, να στέλνουν μηνύματα ως

υπάλληλοι και να συλλέγουν με την ησυχία

τους δεδομένα και πληροφορίες.

Χρήματα. Στοχεύοντας τα ηγετικά στε-

λέχη της επιχείρησης και αποσπώντας

τα διαπιστευτήριά τους, χρησιμοποιούν

τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου τους, στέλνοντας ψεύτικο email

στον οικονομικό διαχειριστή για επεί-

γουσα μεταφορά μετρητών, συνήθως σε

υπεράκτιο λογαριασμό.

Δεδομένα. Οι επιτιθέμενοι μπορούν να

κλέψουν εμπιστευτικές πληροφορίες ή

δεδομένα πελατών. Μπορούν επίσης να

αξιοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες,

απειλώντας ότι θα τις πουλήσουν στο

Dark Web και έτσι να απαιτήσουν πλη-

ρωμή λύτρων.

Ευαίσθητες πληροφορίες. Παραβιάζον-

τας έναν λογαριασμό email σε μία επιχεί-

ρηση, προωθούν όλα τα εισερχόμενα

email σε αυτούς, παρέχοντας μια συνεχή

ροή πολύτιμων πληροφοριών που μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν σε μια επό-

μενη, μεγαλύτερη ίσως, επίθεση.

Συνδυασμένες επιθέσεις. Μία επίθεση

phishing συνδυάζεται με μία αντίστοιχη

απάτη sim swapping με σκοπό την από-

σπαση χρημάτων από τους τραπεζικούς

λογαριασμούς των θυμάτων.

4 Κατηγορίες θυμάτων

Ιδιώτες.
Έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς, πι-

στωτικές κάρτες ή άλλους λογαρια-

σμούς που μπορούν να κλαπούν.  Έχουν

τουλάχιστον μια διεύθυνση ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου και όλοι μπορούν να

τους στείλουν ένα email. Το επίπεδο

προστασίας και ευαισθητοποίησης είναι

χαμηλό. Ο επιτιθέμενος μπορεί να χρη-

σιμοποιήσει τον παραβιασμένο λογαρια-

σμό για να εκτελέσει επίθεση στις

επαφές του.

Μικρές Επιχειρήσεις

• Έλλειψη αποτελεσματικής άμυνας.

Μεγάλες Επιχειρήσεις

• Η παραβίαση μίας γνωστής και μεγά-

λης επιχείρησης ή οργανισμού επιτρέ-

πει την κλιμάκωση της επίθεσης.

Κυβερνητικοί οργανισμοί

• Οι επιθέσεις είναι καλά σχεδιασμένες

και γενικά πολύ πιο εξελιγμένες.

4 Εκτέλεση της επίθεσης

• Το επόμενο βήμα είναι να αποσπάσει

την εμπιστοσύνη του θύματος. Το θύμα

πρέπει να ξεγελαστεί εντελώς, γι’

αυτό τόσο στο ηλεκτρονικό ταχυδρο-

μείο ηλεκτρονικού ψαρέματος, χρησι-

μοποιούνται τα σωστά χρώματα,

γραμματοσειρές, λογότυπα και

γλώσσα, όσο και στη σελίδα προορι-

σμού, τα πάντα, από τη διεύθυνση της

σελίδας έως την προειδοποίηση για τα

cookies, πρέπει να φαίνονται πανομοι-

ότυπα με την πραγματική.

• Μόλις συλλεχθούν τα διαπιστευτή-

ρια, το θύμα ανακατευθύνεται στην

πραγματική σελίδα προορισμού, χωρίς

να καταλάβει ότι έχει εξαπατηθεί.

Αστανάστας Ευτύχιος

https://www.safer-internet.gr
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Η θέση της εφημερίδας - σε καμμιά περίπτωση - δεν συμπίπτει οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στο συντάκτη.

Το δημόσιο τιμωρεί 

τον ενεργό πολίτη!

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) απέρριψε προ-

σφυγή της Ριζοσπαστικής Κίνησης Πολιτών (ΡΙ.ΚΙ.Π)

του τριπολικού δήμου των πόλεων Βάρης, Βούλας,

Βουλιαγμένης, για τη διερεύνηση του πολεοδομικού

και δασικού χαρακτήρα της χερσονήσου του Μικρού

Καβουρίου, «χωρίς σαφή αιτιολόγηση», λέει η

ΡΙ.ΚΙ.Π., και «επέβαλε στους αιτούντες τη δικαστική

δαπάνη του Δημοσίου (τρία Υπουργεία και το ΤΑΙ-

ΠΕΔ) 460 ευρώ και των παρεμβαινουσών εταιρειών

(Εθνική Τράπεζα - Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ-

Jermyn Street Real Estate Fund) 640 ευρώ, συν τις

προσαυξήσεις». Σύνολο 1100 €, συν όσα είχαν κα-

ταβάλλει κατά την προσφυγή τους. 

Γράφει μεταξύ άλλων η ΡΙ.ΚΙ.Π:

«Τον Δεκέμβριο του 2016 μέλη της ΡΙ.ΚΙ.Π.  Β.Β.Β.
και πολίτες συνέταξαν και κατέθεσαν προσφυγή στο

Συμβούλιο της Επικρατείας με θέμα τη διερεύνηση
του πολεοδομικού και του δασικού χαρακτήρα ολό-
κληρης της χερσονήσου του Μικρού Καβουρίου, με
αφορμή την πώληση του μεγαλύτερου τμήματός της
σε ιδιώτες.
Η προσφυγή είχε σκοπό  τη  προστασία των δημόσιων
αγαθών, της δημόσιας περιουσίας και την προστασία
του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος της
χερσονήσου και της Βουλιαγμένης».

Aκριβό σπορ η δικαστική διεκδίκηση

Το μήνυμα που στέλνεται είναι διπλό, λέει αγανακτι-

σμένη η ΡΙ.ΚΙ.Π. «Μη χαλάτε το χρόνο σας και τα
λεφτά σας, χωρίς λόγο, αυτά που έχουν αποφασισθεί
θα γίνουν ότι κι αν λέτε».

ΣΧΟΛΙΟ: Οι δικαστές δεν κρίνουν με βάση «το κοινό

περί δικαίου αίσθημα», αλλά με βάση το «θετό δί-

καιο», τους νόμους που ψηφίζει η Βουλή των αντι-

προσώπων του λαού τυπικά. Ουσιαστικά της

κρατούσας κοινωνικής τάξης. Εν προκειμένω του

ιδιωτικού κεφαλαίου και, στην παρούσα εξέλιξή του,

της εταιρειοκρατίας του χρηματοπιστωτικού συστή-

ματος. Επομένως μη ζητάτε πολλά πράγματα. Όχι ότι

ουδέποτε αποδίδεται δικαιοσύνη. Αλλά για να συμβεί

αυτό πρέπει από τη μια η σύνθεση του δικαστηρίου –

κι οι δικαστές, άνθρωποι είναι – και από την άλλη οι

συνήγοροι, οι δικηγόροι να είναι αρκετά εργατικοί,

μελετηροί, εύστροφοι, πεισματάρηδες, ικανοί και τί-

μιοι ώστε να ανεύρουν το σωστό συνδυασμό ευνοϊ-

κών νομικών διατάξεων και με τον τρόπο προβολής

τους, ν’ ανατρέψουν τα επιχειρήματα των αντιδίκων

και να διεγείρουν το περί δικαίου και δημοσίου – κοι-

νωνικού συμφέροντος αίσθημα δικαστών σθεναρών,

θαρραλαίων και ανιδιοτελών, ώστε να αχθούν σε

πράγματι δίκαιη απόφαση.

Τέλος και σημαντικό, να ενημερώνονται οι πολίτες,

να διεγείρονται, ν’ αντιδρούν και να εκφράζουν πιε-

στικά και πειστικά αυτό «το κοινό περί δικαίου αί-

σθημα» Δεν θεωρητικολογώ. Εχω δικαιωθεί τρεις

φορές από το ΣτΕ, απέναντι σε Υπουργούς και μεγα-

λοσυμφέροντα, αλλά υπήρξε ο παραπάνω συνδυα-

σμός συν τη δική μου βοήθεια, με την προσκόμιση

των αναγκαίων στοιχείων.

Κ.Β.

Στο δημοτικό συμβούλιο της 8ης Φλεβάρη,

ο Κώστας Πασακυριάκος επικεφαλής της

“Λαϊκής Συσπείρωσης Βάρης Βούλας Βου-

λιαγμένης”, ψήφισε υπέρ της μείωσης του

συντελεστή δόμησης από 0,6 σε 0,3 και

υπέρ της αναστολής έκδοσης οικοδομικών

αδειών για 12 μήνες, για τα κτήματα πρώην

Κόνιαρη, νυν Μπενακείου Ιδρύματος και

τώρα σε εταιρεία επενδύσεων.

Η “Λαϊκή Συσπείρωση”, από τις 13 Ιουλίου,

όταν τέθηκε το θέμα της απαλλοτρίωσης

των κτημάτων Κόνιαρη, έχει δηλώσει ξεκά-

θαρα, ότι μέχρι το τέλος αυτής της διαδικα-

σίας, θα βρεθεί μπροστά, στην προσπάθεια

για τη δημιουργία ενός πόλου με χρήσεις

πρασίνου, αθλητισμού, πολιτισμού για τους

κατοίκους σε έναν από τους σημαντικότε-

ρους «πνεύμονες» της περιοχής. Το ίδιο ζή-

τησε και για τη Βουλιαγμένη εκεί που

υπάρχουν διεκδικήσεις της εκκλησίας -

αλλά και της Βάρης.

Με αυτήν ακριβώς τη λογική, δηλώνει ο Κώ-

στας Πασακυριάκος ότι:

«- Στηρίξαμε την απαλλοτρίωση των Οικο-
δομικών Τετραγώνων στου Κόνιαρη.
- Ψηφίσαμε υπέρ της τροποποίησης του ρυ-
μοτομικού σχεδίου το Σεπτέμβρη του 2020.
- Ψηφίσαμε υπέρ της μείωσης του συντελε-
στή δόμησης και υπέρ της αναστολής έκδο-
σης οικοδομικών αδειών για 12 μήνες με

δυνατότητα παράτασης για περισσότερο.
- Συνεχίζουμε με συνέπεια τη δράση μας,
συνολικά στο μέτωπο της διαφύλαξης των
ελεύθερων χώρων και θα παραμείνουμε σε
αυτή τη θέση μέχρι τέλους.

Όσοι συμμετέχουν σε θε-
σμικά όργανα και προεξο-
φλούν από τον Ιούλιο του
2020, μέχρι και σήμερα,
ότι πρόκειται για μια υπό-
θεση με «πολύ μικρές δυ-
νατότητες» ή κάνουν λόγο

για «χαμένη υπόθεση» και «κινήσεις με
στόχο το συμβιβασμό», καλό θα ήταν να ανα-
λογιστούν ότι οι «επενδυτές» και πολλά από
τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, που θέ-
λουν διακαώς την τσιμεντοποίηση του
χώρου, για λόγους που θα φανούν σύντομα,
ίσως να χρησιμοποιήσουν ακριβώς αυτή την
επιχειρηματολογία...
Θεωρούμε ότι όσοι άλλαξαν στάση και ενώ
ψήφισαν κατά της απαλλοτρίωσης τον Ιού-
λιο του 2020, αλλά και κατά της τροποποί-
ησης του ρυμοτομικού  το Σεπτέμβρη του
2020 - απόφαση που είναι απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για τη μείωση του συντελεστή δό-
μησης - και τώρα, έσπευσαν να ψηφίσουν
υπέρ της μείωσης του συντελεστή και της
αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών,
έστω και με καθυστέρηση, αντιλήφθηκαν το
σωστό. Και αυτό είναι θετικό».

«ΝΑΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΟΝΙΑΡΗ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΕ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗ»

Εννέα Περιβαλλοντικές Ορ-

γανώσεις, ανάμεσά τοηυς

και η “Ελληνική Ορθολογική

εταιρεία” χαιρετίζουν τα

συμπεράσματα πρόσφατης

επιστημονικής έρευνας σχε-

τικά με τη χωροθέτηση των

χερσαίων Αιολικών Σταθ-

μών Παραγωγής Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ)

στην Ελλάδα για ενέργεια

από ανανεώσιμες πηγές

χωρίς σημαντικές επιπτώ-

σεις στη βιοποικιλότητα. Η

έρευνα δημοσιεύθηκε σε

έγκριτο διεθνές επιστημο-

νικό περιοδικό και πραγμα-

τοποιήθηκε με επικεφαλής

το Τμήμα Βιολογικών Εφαρ-

μογών και Τεχνολογιών του

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η έρευνα προτείνει ένα βιώ-

σιμο σενάριο για την εγκα-

τάσταση των ΑΣΠΗΕ,

χωρίζοντας την Ελλάδα σε

δύο ζώνες. Η ζώνη αποκλει-

σμού των ΑΣΠΗΕ περιλαμ-

βάνει τις περιοχές του

δικτύου Natura 2000, ως τις

πλέον οικολογικά ευαίσθη-

τες περιοχές της Ελλάδας

και τα τοπία μεγάλης φυσι-

κότητας, δηλαδή αυτά που

έχουν χαμηλό βαθμό κατά-

τμησης από τεχνητές επι-

φάνειες και δρόμους. 

Η υπόλοιπη έκταση της Ελ-

λάδας ορίζεται ως δυνά-

μενη επενδυτική ζώνη και

προτείνεται η ενθάρρυνση

των αιτήσεων για επενδύ-

σεις ΑΣΠΗΕ ιεραρχικά από

τις πιο κατακερματισμένες

περιοχές στις λιγότερο,

εντός της ζώνης.

Στη ζώνη αυτή προτείνεται

πως θα μπορούν να αδει-

οδοτούνται ΑΣΠΗΕ, εφό-

σον πληρούν τα υπόλοιπα

κριτήρια και λαμβάνουν έγ-

κριση περιβαλλοντικών

όρων και θετικές γνωμοδο-

τήσεις από τους αρμόδιους

φορείς, ακολουθώντας τη

νόμιμη διαδικασία. Η λογική

της έρευνας είναι να περιο-

ριστεί η κυριότερη απειλή

για τη βιοποικιλότητα, που

είναι η αλλαγή χρήσης γης,

συμπεριλαμβάνοντας την

αύξηση των τεχνητών επι-

φανειών και την επέκταση

του οδικού δικτύου.

Έχει διαπιστωθεί σε παγ-

κόσμια κλίμακα το παρά-

δοξο υπονόμευσης της

διατήρησης της βιοποικιλό-

τητας μέσω των πολιτικών

για την αναχαίτηση της κλι-

ματικής αλλαγής. Το πρό-

βλημα είναι ιδιαίτερα

έντονο στην Ελλάδα, η

οποία αποτελεί επιπλέον

Παγκόσμιο Κέντρο Βιοποικι-

λότητας (Global Biodiversity

Hotspot) και ως εκ τούτου

φέρει μεγάλη ευθύνη για τη

διατήρηση της σπουδαίας

φυσικής κληρονομιάς της.

Η ανάγκη εφαρμογής μιας

τέτοιας, έγκριτης επιστημο-

νικά, έρευνας είναι μεγάλη

και η συγκυρία κρίσιμη,

καθώς βρίσκονται σε εξέ-

λιξη η αναθεώρηση του Χω-

ροταξικού για τις ΑΠΕ.

Ολη η έρευνα στο

https://doi.org/10.1016/j.sci-

totenv.2020.144471 

Ανάπτυξη των ΑΠΕ με σεβασμό στη βιοποικιλότητα:

Ένα βιώσιμο σενάριο για ανάπτυξη Αιολικών Σταθμών

με ελάχιστο περιβαλλοντικό κόστος
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Τα εύσημα του Αμερικανού Πρέσβη

Geoffry Pyatt και τις ευχαριστίες

του έλαβαν ο Διοικητής του Λιμενικού

Σταθμού Βουλιαγμένης υποπλοίαρχος

Ιάκωβος Κυριακάκης και ο Αρχικελευ-

στής Λ.Σ. Παύλος Μπουγάς, για τις εύ-

στοχες ενέργειές τους και την

επαγγελματική τους ευσυνειδησία που

επέδειξαν στην διαλεύκανση της υπό-

θεσης προ διετίας, ανεύρεσης του πτώ-

ματος του Αμερικανού καθηγητή

πανεπιστημίου Gregory Root, που βρέ-

θηκε νεκρός στην βραχώδη εξωτερική

πλευρά της μαρίνας Βουλιαγμένης.

Τα στελέχη του Λιμεναρχείου συνεργά-

στηκαν άψογα με το FBI όπως αναφέ-

ρεται στην ευχαριστήρια επιστολή της

αμερικανικής πρεσβείας, αντλώντας

πληροφορίες από τους κατοίκους και

τις κάμερες των καταστημάτων της πε-

ριοχής ιχνηλατώντας την πορεία του

καθηγητή μέχρι του σημείου που χάθη-

καν τα ίχνη του κοντά στο εστιατόριο

«Λάμπρος».

Μετά από κατ’ οίκον έρευνα στο σπίτι

όπου διέμενε ο καθηγητής, από μεικτό

κλιμάκιο του λιμεναρχείου και στελε-

χών της πρεσβείας των ΗΠΑ, προέκυ-

ψαν στοιχεία που με τη συνεργασία της

Ελληνικής Αστυνομίας και του τμήμα-

τος Δίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήματος,

καθώς και των μελών της οικογενείας

του, που βρίσκονταν στις ΗΠΑ, και της

συζύγου του, που βρισκόταν στο Νεπάλ

διαπιστώθηκε ότι ο καθηγητής είχε

πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης από

σπείρα που είχε έδρα το Άμστερνταμ

και του είχαν αποσπάσει τεράστιο χρη-

ματικό ποσό.

Πιθανολογείται ότι ο καθηγητής αυτο-

κτόνησε, απελπισμένος από την απάτη

που υπέστη καθώς από την ιατροδικα-

στική εξέταση δεν προέκυψαν στοιχεία

που να οδηγούν σε εγκληματική ενέρ-

γεια.

Μυστήριο ωστόσο παραμένει ότι δεν

βρέθηκε ο χαρτοφύλακας τού καθηγητή

που περιείχε τον προσωπικό του υπολο-

γιστή που έφερε πάντα μαζί του, παρά

την ενδελεχή έρευνα του κόλπου της

Βουλιαγμένης από στεριά και θάλασσα

και μάλιστα με τη συνδρομή των βατρα-

χανθρώπων του Λιμενικού Σώματος.

Άξιο απορίας πάντως τυγχάνει κατά

πόσον, κάποιος που έχει αποφασίσει ν’

αυτοκτονήσει δεν αποχωρίζεται τον

υπολογιστή του, ο οποίος ασφαλώς θα

περιείχε πολύτιμα στοιχεία.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καθηγη-

τής είχε ταξιδέψει στο Άμστερνταμ

όπου η σπείρα του είχε παρουσιαστεί

αυτοπρόσωπα ως μεγάλη δικηγορική

εταιρεία με γραφεία στα οποία τον

είχαν φιλοξενήσει αναλαμβάνοντας

μέχρι και το κόστος του ταξιδιού του,

προκειμένου να τον εξαπατήσουν.

Κάπου εδώ πρέπει να επισημαίνουμε

τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο

και της προσοχής που όλοι πρέπει να

επιδεικνύουμε κατά τη χρήση του.

Αυτές οι σπείρες είναι τόσο οργανωμέ-

νες και διαθέτουν τόσους πόρους και

μέσα για να πετύχουν την επιδιωκό-

μενη εξαπάτηση, που δεν έχουν σημα-

σία οι σπουδές ή το μορφωτικό

επίπεδο. Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί

τελικά το έγκλημα αναπτύσσεται ρα-

γδαία μέσα από το διαδίκτυο.

Nεκρός Aμερικανός καθηγητής, θύμα ηλεκτρονικής απάτης 
Εύσημα του Αμερικανού Πρέσβη στο Λιμενικό Σταθμό Βουλιαγμένης

Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου σταματάει στο Πανόραμα

Βούλας η μέθοδος αποκομιδής των οικιακών απορριμ-

μάτων με τα χέρια από τους ιδιόκτητους μεταλλικούς

κάδους και ξεκινάει η μηχανική αποκομιδή με τη

χρήση πράσινων κάδων 660 λίτρων.

Μέχρι σήμερα, το ανάγλυφο της περιοχής δεν επέ-

τρεπε την μηχανική αποκομιδή, καθώς δεν μπορούσαν

να φτάσουν σε κάθε σπίτι τα συμβατικά απορριμμα-

τοφόρα του Δήμου. Για την επίλυση του θέματος, ο

Δήμος πρόσφατα εφοδιαστήκαμε με ειδικό απορριμ-

ματοφόρο με κίνηση στους τέσσερις τροχούς (4Χ4)

και με ειδικούς κάδους για να μπορέσει να ανταποκρι-

θεί στις δύσκολες απαιτήσεις της συγκεκριμένης πε-

ριοχής. 

Από το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, θα ξεκινήσει στην

περιοχή η διανομή 180 νέων ειδικών πράσινων κάδων

χωρητικότητας 660 λίτρων (οι γνωστοί πράσινοι κάδοι

που χρησιμοποιούνται στις άλλες περιοχές του Δήμου

έχουν χωρητικότητα 1.100 λίτρα) που έχουν ήδη χω-

ροθετηθεί και 40 μπλε κάδοι 660 λίτρων για τη συλ-

λογή ανακυκλώσιμων υλικών, σύνολο 70 μπλε κάδων.

Oι κάτοικοι πρέπει να κάνουν χρήση των νέων

κάδων πριν την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου όταν θα ξεκι-

νήσει η διαδικασία της μηχανικής αποκομιδής.

Για την ολοκληρωμένη ενημέρωση των κατοίκων του

Πανοράματος, εντός της επόμενης εβδομάδας θα δια-

νεμηθεί σε όλα τα σπίτια της ειδικό ενημερωτικό έν-

τυπο. 

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης

Κωνσταντέλλος καλεί όλους τους κατοίκους της πε-

ριοχής να συμμετέχουν στην προσπάθεια σημειώνον-

τας μεταξύ άλλων:

«Όπως γνωρίζετε, για πολλές δεκαετίες από την οι-
κοδόμηση της όμορφης συνοικίας του Πανοράματος
Βούλας, η περισυλλογή των οικιακών αποβλήτων, κυ-
ρίως λόγω του ιδιαίτερου ανάγλυφου της περιοχής,
γινόταν από σταθερούς μεταλλικούς κάδους που κάθε
ιδιοκτησία χρησιμοποιούσε. 

Η έως σήμερα απαρχαιωμένη μέθοδος περισυλλογής
απορριμμάτων με τα χέρια μέσα από ιδιωτικούς με-
ταλλικούς κάδους, αν και αναγκαία, ήταν άκρως επι-
κίνδυνη για το προσωπικό καθαριότητας, καθώς
υπήρχε κίνδυνος τραυματισμού από σπασμένα γυαλιά
ή σύριγγες και δημιουργούσε αρνητική εικόνα για την
πόλη μας, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά.

Οι υπάρχοντες ιδιωτικοί πράσινοι κάδοι μηχανικής πε-
ρισυλλογής μικρού μεγέθους (240 λίτρα) θα παραμεί-
νουν στη θέση τους και θα συνεχίσουν να
χρησιμοποιούνται.
... 
Σας καλώ να γίνετε μέρος των προσπαθειών μας για
την βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας στον
Δήμο μας και την αναβάθμιση του βιοτικού μας επιπέ-
δου. 
Όλοι μαζί, κάνουμε μαζί την πόλη μας ομορφότερη».

Ξεκινάει μηχανική αποκομιδή απορριμμάτων στο Πανόραμα Βούλας
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Ψηφίστηκε στην Οικονομική Επιτροπή από την πλει-

οψηφία (μειοψήφισε ο επικεφαλής της μείζονος αν-
τιπολίτευσης) την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, η

πρόταση υποβολής χρηματοδότησης από το πρό-

γραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπ.Εσωτερικών για

το έργο Δήμου Κρωπίας που αφορά την ανάπλαση

μιας ευρύτερης περιοχής πόλεως Κορωπίου

8.600.000 εκ. ευρώ.

Η  ανάπλαση αφορά,  ολόκληρη την κεντρική Λεω-

φόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τις παρόδιες  οδούς

και την οδό Κύπρου, και η μελέτη εκπονήθηκε απο-

κλειστικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 

Η ολοκλήρωση σημαντικών έργων, όπως, το αντι-

πλημμυρικό έργο της Κεντρικής Λεωφόρου,  η δημι-

ουργία του κυκλοφοριακού κόμβου στη βόρεια είσοδο

της πόλης, η διευθέτηση της δωρεάν σύνδεσης των

οικιών των πολιτών με την αποχέτευση ακαθάρτων

που πέτυχε η δημοτική αρχή, άνοιξε το δρόμο για την

εκπλήρωση μιας προεκλογικής δέσμευσης της Δημο-

τικής Αρχής προς τους πολίτες. Η ανάπλαση περι-

λαμβάνει πλήθος παρεμβάσεων και ρυθμίσεων που

συνδέονται με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή με-

λέτη που περιλαμβάνει και τη μονοδρόμηση τμήμα-

τος της κεντρικής λεωφόρου. 

Όλες οι ρυθμίσεις και παρεμβάσεις έχουν εγκριθεί

μέσω σταδίων δημόσιας διαβούλευσης, έχουν ψηφι-

στεί με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και επι-

κυρωθεί 3 φορές με τις μεγάλες λαϊκές πλειοψηφίες

του 2010, 2014 και προσφάτως το Μάιο του 2019.

Βέβαια χρειάζεται προετοιμασία και εργασίες που

πρέπει να προηγηθούν, όπως:  

Επανέναρξη των εργασιών σύνδεσης των οικιών –

καταστημάτων με τον δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρ-

των μέσα στο Φεβρουάριο.

Εργασίες υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτρικής

ενέργειας ΔΕΔΗΗΕ και του δημοτικού φωτισμού.

Δημιουργία δημοτικού φωτισμού

Εγκατάσταση/τοποθέτηση δικτύου φυσικού αερίου –

σε εξέλιξη η διαδικασία οριστικής συμφωνίας με την

ΕΔΑ Α.Ε. Εφαρμογή της Μονοδρόμησης (αναμονή

δημοσίευσης σε ΦΕΚ) τμήματος της κεντρικής λεω-

φόρου και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που την

συνοδεύουν.

Aναπλάθεται το κέντρο του Κορωπίου
Mε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 

«Η Ελληνική Γλώσσα είναι η καλύτερη κληρονομιά που
έχει στη διάθεσή του ο άνθρωπος για την αν-έλιξη του εγ-
κεφάλου του. Απέναντι στην Ελληνική, όλες, και επι-
μένω, όλες οι γλώσσες είναι ανεπαρκείς».
«Η Ελληνική Γλώσσα είναι από ουσία θεϊκή».

(Φεδερίκο Κάρλος Κρούτβιγκ Σαγρέδο, 1921-1998, Βάσκος καθη-
γητής Γλωσσολογίας, Ιδρυτής και 1ος Πρόεδρος της Ελληνικής Ακα-

δημίας της Βασκωνίας). 

«Έχουμε την υποχρέωση να εξετάσουμε την κατάστασή
μας και ν’ αναγνωρίσουμε ότι αποτελούμε αναπόσπαστο
τμήμα του Ελληνικού Πολιτισμικού Κύκλου και γι’ αυτό
ακριβώς, σ’ αυτές τις συνθήκες, το πρώτο που πρέπει να
κάνουμε είναι να μελετήσουμε πολύ και καλώς την ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ».
(Φ.Κ. Κρούτβιγκ Σαγρέδο, 1921-1998, «Το ελληνικό θαύμα», από τη μαγεία

στην επιστήμη, έκδοση 2006 από «Εκδοτική Θεσ/κης», σ.σ.141).

«Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου πάρεξ Ελευθερία και
Γλώσσα;»

(Διονύσιος Σολωμός,1798-1857, εθνικός ποιητής).

«Ναι, Μητέρα μας είναι η Γλώσσα μας, Πατρίδα μας είναι
η Γλώσσα μας, όσο κι αν αγαπάμε τις άλλες γλώσσες,
τις άλλες χώρες».

(Μανόλης Τριανταφυλλίδης, 1883-1959, γλωσσολόγος και μέγας
δημοτικιστής).

«Όσοι απομείναμε πιστοί στην Παράδοση, όσοι δεν αρ-
νηθήκαμε το γάλα που βυζάξαμε, αγωνιζόμαστε, άλλος
εδώ, άλλος εκεί, καταπάνω στην Ψευτιά. Καταπάνω σ’
αυτούς που θέλουνε την Ελλάδα ένα κουφάρι χωρίς
ψυχή, ένα λουλούδι χωρίς μυρωδιά».

(Φώτης Κόντογλου, 1895-1965, λογοτέχνης, ζωγράφος/αγιογράφος).

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ο ΜΗΝΑΣ Ο ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΥΣ

Ο Φεβρουάριος είναι γνωστός στους περισσότερους ως ο
μήνας των Ερωτευμένων, καθότι η 14η ημέρα του είναι αφιε-

ρωμένη στον καθολικό ιερέα Άγιο Βαλεντίνο (Sanctus Va-
lentinus). Είναι η μέρα των ερωτευμένων, αφού, σύμφωνα

με τη λαϊκή παράδοση, ο συγκεκριμένος Άγιος είναι προστά-

της των ζευγαριών. (Ο Άγιος μαρτύρησε για την πίστη του το

269/270 μ.Χ. επί διωγμών του αυτοκράτορα Κλαυδίου Β’ του

Γοτθικού, 213-270).

Εμείς όμως ξεχνάμε ότι η θεά του Κάλλους και του Έρωτα, η

ωραιότατη όλων, η αναδυόμενη Αφροδίτη, γεννήθηκε στην

Κύπρο και ότι ότι ο θεός της αγάπης, ο Έρως, μαζί με τον

αδελφό του, τον Αντέρωτα (= αμοιβαίο έρωτα), είναι παιδιά

της Αφροδίτης και του Άρη. Τον αναφέρει ο Ησίοδος στη

«ΘΕΟΓΟΝΙΑ» του, στ.120-122, πως πλάστηκε αμέσως μετά

το ΧΑΟΣ και τη ΓΑΙΑ και εννοεί την ελκτική δύναμη που
αποτελεί την αρμονία της Φύσης/Δημιουργίας.

«ἠδ᾽ Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι/λυσιμελής,
πάντων δὲ θεῶν πάντων τ᾽ ἀνθρώπων/δάμναται ἐν στή-
θεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν».
(= και ο Έρως, που ανάμεσα στους αθανάτους ο πιο ωραίος

είναι, τα μέλη παραλύει αυτός και των θεών και των ανθρώ-

πων όλων την ψυχή δαμάζει μες στα στήθια τους και την πε-

ρίσκεψη απ’ το νου τους εξουδετερώνει).

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ο ΜΗΝΑΣ Ο ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ολίγοι βέβαια γνωρίζουν, αφού δεν πολυδιαφημίζεται από τα ΜΜΕ

και τα ΜΚΔ ότι ο Φεβρουάριος έχει δύο ημέρες αφιερωμένες στην

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

Η 9η Φεβρουαρίου έχει οριστεί ως παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής
Γλώσσας!
Αντιγράφω από την έγκυρη ιστοσελίδα Αlfavita: « H 9η Φεβρουαρίου,

ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού, 1798-1857,

έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, σύμ-

φωνα με την υπ’ αριθμ.17889 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-

τερικών, Εξωτερικών, και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

(ΦΕΚ Β’ 1384/24/04/2017). Μέσω της θέσπισης αυτού του ετήσιου

παγκόσμιου εορτασμού, επιδιώκεται η ανάδειξη του θεμελιώδους
ρόλου που διαδραμάτισε η Ελληνική Γλώσσα ανά τους αιώνες
συμβάλλοντας ουσιαστικά  στην εδραίωση του ευρωπαϊκού και
του παγκόσμιου πολιτισμού…». Και η 21η Φεβρουαρίου ως Διε-
θνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας καθιερώθηκε τη 17η Νοεμβρίου

1999 από τη Γενική Συνέλευση της ΟΥΝΕΣΚΟ, με κύριο στόχο την

προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας, καθώς και τη διάσωση των

λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών (ποντιακή, τσακώνικη, γκρεκάνικα

(Magna Graecia), μαριουπολίτικα (Ουκρανία),  κυπριακά). Εορτάζε-

ται από το Φεβρουάριο του 2000 με αφορμή την Ντάκα, όταν τη 12η

Φεβρουαρίου του 1952 η Αστυνομία έπνιξε στο αίμα διαμαρτυρία

φοιτητών του ανατολικού Πακιστάν (σημερινό Μπαγκλαντές) οι

οποίοι είχαν εξεγερθεί για να εμποδίσουν την κατάργηση της γλώσ-

σας τους «Μπενγκάλι» και την αντικατάστασή της από την επίσημη

πακιστανική «Ουρντού».
Ας μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας πέρα από τον έρωτα προς

το έτερον ήμισυ και τον έρωτα προς την Ελληνική Γλώσσα για ένα

μέλλον που θα έχει φωνή και έκφραση και θα αφήνει το αποτύπωμά

του στον κόσμο. Και όποτε τείνουμε να λησμονούμε τη σημασία της,

ας θυμόμαστε, ή ας διαβάζουμε το αγαπημένο σχετικό απόσπασμα

του Οδυσσέα Ελύτη, (1911-1996), από το «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» («Tα
Πάθη”, Ψαλµός Β΄).

Τη Γλώσσα μού έδωσαν Ελληνική
«Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική.
το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου...
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου...
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα μαύρα ρίγη.../Μο-
νάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα-πρώτα Δόξα
Σοι!../Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λόγια του
Ύμνου !..»

Ένας ωκεανός λέξεων πηγάζει από το Παρελθόν και καταλή-
γει/χύνεται στην κοίτη του Νεοελληνικού Λόγου.
«Η διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί καθήκον όλων μας

για τη διατήρηση και τη διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού…» (μή-
νυμα του υφυπουργού Εξωτερικού κ. Κων/νου Γ. Βλάση με την ευ-
καιρία της 9ης Φεβρουαρίου 2021 ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής
Γλώσσας).
Από ευκαιριακά μηνύματα και ευχές εορταστικές καλά πάμε, από

έργα όμως πάμε χάλια. Η κατακλείδα του μηνύματος παραμένει ένα

ακόμη ευχολόγιο. Τέτοιου είδους διατυπώσεις διαψεύδονται από την

πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Η ημέρα αυτή πρέπει να γίνει

καθημερινό, και όχι αποσπασματικό βίωμα για τα παιδιά μας. Όσοι

αρκούνται και αρέσκονται στο να θυμούνται την Ελληνική Γλώσσα

μόνο κατά τον ετήσιο εορτασμό της, ήτοι ευκαιριακά, δεν την τιμούν

πραγματικά ούτε της αποδίδουν την αξία και τη σημασία που έχει.

Όσο πιο ρηχή, λιτή, πενιχρή και ”ανόητη” είναι η Γλώσσα, τόσο πιο

αποκαλυπτική είναι η αβελτηρία/μωρία του ατόμου. Για να αποφευχ-

θεί η γλωσσική Βαβέλ και η απαξίωση του ατόμου ένεκα της γλωσ-

σικής του δυσφράδειας, προβάλλει επιτακτικό το αίτημα κατάκτησης

της γλωσσικής ποιότητας. Η γλωσσική κατάκτηση, όμως, αποτελεί

μία «δια βίου» προσπάθεια και επιβάλλεται να αναζητηθούν τα κα-

τάλληλα «αντισώματα», ώστε να εξουδετερώσουμε τον «ιό» της

γλωσσικής αλλοτρίωσης. Πρωταρχικό αντίδοτο είναι η ύπαρξη Ελευ-

θερίας. Το εκφραστικό μας όργανο θα πρέπει να αναπτύσσεται σ’

ένα καθεστώς Ελευθερίας πνευματικής, πολιτικής και Εθνικής. Η έκ-

φραση δεν θα φιμώνεται, αλλά θα διατυπώνεται απρόσκοπτα, χωρίς

τις δεσμεύσεις και τους φραγμούς της λογοκρισίας. Μέσω της ελευ-

θερίας της έκφρασης σ’ ένα περιβάλλον πλουραλισμού και ελεύθε-

ρης διακίνησης ιδεών, θα αυξάνονται τα ερεθίσματα και οι

προσλαμβάνουσες. Έτσι, θα πλαταίνουν τα όρια της γλώσσας και

θα διευρύνονται παράλληλα τα όρια της νόησης, ενώ ο νέος θα απο-

δεσμεύεται από τα στεγανά της σκέψης του.

Γλώσσα και Εθνική Ελευθερία πάνε χέρι χέρι. Η Γλώσσα είναι
το σπαθί της Ελευθερίας, και από την όψη της Γλώσσας και της
Γραφής γνωρίζει κανείς το μέγεθος της Ελευθερίας που είναι
άξιος να σηκώσει ένας λαός…. (Σαράντος Ι. Καργάκος).
Ο Σολωμός θεωρεί ότι ένας λαός δεν μπορεί να είναι ελεύθερος
όταν δεν του επιτρέπεται να εκφράζεται στη γλώσσα που μι-
λάει. Το δηλώνει άλλωστε σε ένα από τα λίγα πεζά του έργα, στο

«Διάλογο»: «Θέλεις να ομιλήσουμε για τη Γλώσσα. Μήγαρις
έχω άλλο στο νου μου πάρεξ Ελευθερία και Γλώσσα; Εκείνη άρ-
χισε να πατεί τα κεφάλια τα τούρκικα, τούτη θέλει πατήσει ογλή-
γορα τα σοφολογιοτατίστικα, και έπειτα αγκαλιασμένες και οι

δυο θέλει προχωρήσουν εις τον δρόμον της δόξας, χωρίς ποτέ
να γυρίσουν οπίσω αν κανένας Σοφολογιώτατος κρώζει ή κα-
νένας Τούρκος βαβίζει. Γιατί για με όμοιοι είναι και οι δύο.» Μ’

αυτές τις σκέψεις ο ποιητής γράφει υψηλή ποίηση στη λαϊκή γλώσσα,

με αποτέλεσμα να απελευθερώνει  τον απλό λαό από τα δεσμά της

αμάθειας.

Η ορθή, μεθοδική και οργανωμένη διδασκαλία της Ελληνικής
Γλώσσας αποτελεί καθήκον όλων μας και για τη Διάσωση, Δια-
τήρηση, Διαφύλαξη και Διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού. Η
Ελληνική Γλώσσα  δεν είναι μόνο μέσο επικοινωνίας και έκφρα-
σης, αλλά και φορέας αξιών και πολιτισμού, καθώς και
βασικό/θεμελιακό στοιχείο της Εθνικής Ταυτότητας και της Εθνι-
κής μας Υπόστασης. 

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΛΟΓΟΥ) ΜΕ ΤΗ
ΣΚΕΨΗ (ΔΙΑΝΟΙΑ) ΕΙΝΑΙ ΤΑΥΤΟΣΗΜΗ

ΞΕΝΟΣ: Οὐκοῦν διάνοια μὲν καὶ λόγος ταὐτόν· πλὴν ὁ μὲν ἐντὸς
τῆς ψυχῆς πρὸς αὑτὴν διάλογος ἄνευ φωνῆς γιγνόμενος τοῦτ’
αὐτὸ ἡμῖν ἐπωνομάσθη, διάνοια; (=Λοιπόν πρώτα πρώτα  η

Σκέψη και ο Λόγος είναι το ίδιο πράγμα. Με μόνη τη διαφορά πως

ονομάστηκε από εμάς «Σκέψη» ο διάλογος που γίνεται μέσα στην

ψυχή με τον εαυτό της χωρίς να συμμετέχει η φωνή, δεν είναι έτσι;).

ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ: Πάνυ μὲν οὖν. (=Βεβαιότατα).

ΞΕ: Τὸ δέ γ’ ἀπ’ ἐκείνης ῥεῦμα διὰ τοῦ στόματος ἰὸν μετὰ φθόγ-
γου κέκληται λόγος; (=Και απ’ την άλλη μεριά η εκπνοή του αέρα

που βγαίνει από την ψυχή και περνάει από το στόμα ενωμένη με τη

φωνή, αυτό δεν έχει ονομασθεί «Λόγος»;).

ΘΕΑΙ: Ἀληθῆ. (=Πράγματι).

(Πλάτων, 427-347, «ΣΟΦΙΣΤΗΣ», 263e-264a)

Ο ορισμός της «Διανοίας» και της «Δόξης» (=ψευδής σκέψη-κρίση-

παράσταση), απαντάται και στο «ΘEAITHTO»,189e-190a:

«ΣΩ. Λόγον ὃν αὐτὴ πρὸς αὑτὴν ἡ ψυχὴ διεξέρχεται περὶ ὧν ἂν
σκοπῇ (189 e). 
(ΣΩ: Η Διάνοια/Σκέψη είναι ένας διάλογος που η ψυχή μόνη της

κάνει με τον εαυτό της για οτιδήποτε εξετάζει).

Όπως γράφει και ο George Orwell, 1903-1950, στο αξεπέραστο έργο

του «1984»: ΑΠΛΗ ΓΛΩΣΣΑ = ΑΠΛΗ ΣΚΕΨΗ. Εκεί, το καθεστώς προ-
σπαθούσε να συρρικνώσει τη γλώσσα για να περιορίσει τη σκέψη
των ανθρώπων, καταργώντας συνεχώς λέξεις. Στην εποχή μας, τα
διακυβερνητικά καθεστώτα υποβαθμίζουν, υπονομεύουν και εκφυ-
λίζουν τη Γλώσσα (με την τεχνολογία αιχμής που διαθέτουν) για να
επιφέρουν σύγχυση, ασάφεια, αβεβαιότητα, ανασφάλεια και απε-
νεργοποίηση της κριτικής ικανότητας του ανθρώπου. Γι’ αυτό και

κατάργησαν τη διδασκαλία του σπουδαιότερου Μέρους (Γ’) της
Γραμματικής της Αρχαίας Ελληνικής, το ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ (ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ), αγνοώντας σκόπιμα τη ρήση του

Κυνικού φιλοσόφου Αντισθένη (445-365):  

«Ἀρχὴ παιδεύσεως ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις» (σ.σ. στο διαδί-
κτυο κυκλοφορείται εσφαλμένα ως «Αρχή σοφίας...»).

(Αντισθένης, Fragment 38,9 και Επίκτητος, 50-135, «Διατριβαί υπ’ Αρ-
ριανού διηρημέναι», βιβλίο 1, κεφ.17, 12, 3).

(=Βάση της αληθινής και ουσιαστικής Καλλιέργειας-Παιδείας είναι η διε-

ρευνητική ανάλυση-εξέταση των λέξεων, καθώς και η αναζήτηση της αρ-

χικής-ιστορικής τους προέλευσης, κοινώς ετυμολόγησής τους).

Σήμερα, δυστυχώς,  εφαρμόζεται το αντίθετο από αυτό που μας

δίδαξε ο Αντισθένης: 

«Ἀρχὴ ἀπαιδευσίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπισκότησις» (= Βάση

της ανεπαρκούς μόρφωσης/αγραμματοσύνης είναι η συσκότιση

και απροσδιοριστία, ασάφεια των εννοιών). 

Κατά γενική ομολογία οι έννοιες της Φιλοπατρίας και της Φιλο-
γλωσσίας δεν αποτελούν προτεραιότητα ούτε φαίνεται να συγ-

κινούν ιδιαίτερα την πολιτική ηγεσία της χώρας μας. Γι’ αυτό και

κυριαρχούν τα παθογενή συμπτώματα της Αφιλοπατρίας και της

Αγλωσσίας!

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΜΝΟΣ / ΩΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΕΡΩΤΑ

Στους σταθερά και όχι ευκαιριακά ερωτευμένους αφιερώνω το Γ’
Στάσιμο/Χορικό (στ.781-800) της «ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ» του Σοφοκλή
(496-406), όπου ο Χορός ψάλλει εξυμνώντας την ακατανί-
κητη δύναμη του Έρωτα, που τώρα τοποθετείται δίπλα στις με-

γάλες κοσμικές αρχές, όπως η Ανάγκη και η Μοίρα, τα δύο

τραγικά στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης. Το Χορικό αποτελείται

από ένα στροφικό ζεύγος: Στροφή, στ. 781-790, όπου εκθειάζεται

η παντοδυναμία του Έρωτα, και Αντιστροφή, στ.791-800, όπου

αναφέρεται η επίδραση του Έρωτα πάνω στον άνθρωπο.

ΧΟ:«Ἔρως ἀνίκατε μάχαν….. ἄμαχος γὰρ ἐμπαίζει θεὸς,
Ἀφροδίτα». (=Έρωτα ανίκητε στη μάχη, …… γιατί ακαταμάχητη

όλους τους εμπαίζει η θεά Αφροδίτη).

Πέτρος Ιωαννίδης

Καθηγητής Φιλόλογος

*Γλωσσοκομία: Νεότευκτη λέξη, σχηματισθείσα υπ΄εμού κατ’ αναλογία προς

τις μελισσοκομία, δενδροκομία, παιδοκομία.Παράγεται από τα: γλῶσσα +
κομέω-ῶ, που σημαίνει φροντίζω, περιποιούμαι, νοιάζομαι, μεριμνώ, με μέλει.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΩ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΩ

«ἄπιτε»!
Ἐκ Γλωσσοκομίας* 

ἄρχεσθαι
&

Γλωσσοκτονίας
παύεσθαι
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Η Διεύθυνση Μεταφορών και Συγκοινωνιών
Ανατολικής Αττικής (Κλεισθένους 35, Αγ.
Παρασκευή 153 43, Τηλέφωνο: 21 3212
2603), παραδόθηκε σε λειτουργία μετά τον
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων. Στε-
γάζεται σε κτήριο 2.300 τετραγωνικών μέ-
τρων, καλύπτει τις ανάγκες περίπου
750.000 πολιτών, ενώ  εκδίδει γύρω στις 15
χιλιάδες άδειες οδήγησης  και 55 χιλιάδες
άδειες κυκλοφορίας. Mαζί με τις κτηριακές
εγκαταστάσεις εξασφαλίστηκε και ανοικτό
πάρκινγκ το οποίο καλύπτει τις ανάγκες
των πολιτών που προσέρχονται να εξυπη-
ρετηθούν. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επι-
σκέφθηκε τη Διεύθυνση συνοδευόμενος
από τους Αντιπεριφερειάρχες Θ. Αυγερινό,
Ν. Πέππα, Β. Γιαννακόπουλο, την Ε.Κο-
σμίδη και άλλους συνεργάτες στις εγκατα-

στάσεις της Διεύθυνσης και επεσήμανε με-
ταξύ άλλων: 
«Η Περιφέρεια Αττικής μετά από συγκεκρι-
μένες ενέργειες και παρεμβάσεις παραδίδει
στους πολίτες σύγχρονες εγκαταστάσεις
και συμβάλει με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που
παρέχει. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και
συγκινημένος γιατί πριν κάποιες δεκαετίες
ως  ορθοπεδικός εκτελούσα εδώ το καθή-
κον μου στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή. Σή-
μερα ως Περιφερειάρχης έχω την μεγάλη
χαρά μαζί με τους συνεργάτες μου και τα
στελέχη της Περιφέρειας  να υλοποιούμε

ένα σημαντικό όραμα, τη μείωση της γρα-
φειοκρατίας και τη βελτίωση της εξυπηρέ-
τησης των πολιτών. Οι υπηρεσίες μας
αναβαθμίζονται με έναν τρόπο Ευρω-
παϊκό». 

CONTINENTAL-UNIROYAL-BRIDGESTONE-BARUM

 

 

Προβληθείτε μέσα από τις σελίδες μας
Η ΕΒΔΟΜΗ κυκλοφορεί κάθε Σάββατο σε ένα μεγάλο αριθμό 

αντιτύπων επι 24 χρόνια ανελλιπώς.
Προβληθείτε - ξεκινώντας - με μία συνδρομή.

6937153052, 2106030655 - press@ebdomi.com

Eκσυγχρονίστηκε η Διεύθυνση Μεταφορών
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«Χωροταξικοί απολογισμοί»  
Το άρθρο αυτό  «Χωροταξικοί απολογισμοί»   έρχεται σε
συνέχεια του άρθρου «Χωροταξικές ανησυχίες» που έχει
γραφτεί πριν από την ψήφιση του νέου  χωροταξικού νομο-
σχεδίου 4759/2020 σε μία απόπειρα  προ και μετά  ανάλυ-
σης των εξελίξεων στα οικιστικά θέματα της χώρας. Το
είχαμε δημοσιεύσει το Δεκέμβριο του 2020 και βρίσκεται
στο https://www.ebdomi.com/arthra-apopseis/15375-xorotak-
sikes-anisixies-me-alitheies-pou-kaine.html

γράφει ο Νίκος Τσεμάνης

Χωροταξικοί απολογισμοί
Ένα  νέο χωροταξικό νομοσχέδιο (4759/2020), σημαντικό για
την ποιότητα  του χώρου που ζούμε, ψηφίστηκε στις 4 Δεκεμ-
βρίου του 2020. Τα κόμματα τις αντιπολίτευσης το καταψήφι-
σαν  και εγκρίθηκε με  157 ψήφους της κυβερνητικής
πλειοψηφίας. Κανένας κυβερνητικός βουλευτής δεν εξέφρασε
αντίθετη άποψη. Αμφιβάλλω αν το είχε διαβάσει κανένας από
τους βουλευτές που το ψήφισαν και δεν τους αδικώ. Η ανά-
γνωση της πολεοδομικής μας νομοθεσίας θυμίζει τους δώ-
δεκα άθλους του Αστερίξ.
Η τραγικά δαιδαλώδης πολεοδομική νομοθεσία στη χώρα μας
δεν είναι τυχαία.  Είναι το απόσταγμα από  μαγειρεμένες πο-
λεοδομικές ρυθμίσεις που αποτυπώνουν χρόνια τώρα απίθανες
συμφεροντολογικές εξισώσεις, κυλιόμενες νομιμοποιήσεις αυ-
θαιρέτων, ίντριγκες και ρουσφέτια που παρουσιάζονται συνή-
θως σαν χωροταξικά νομοσχέδια εθνικής στρατηγικής
σκοπιμότητας.
Το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο δυστυχώς δεν αποτελεί εξαί-
ρεση.  Η πιο κάτω  ανάλυση ενδεικτικών  άρθρων του νέου νο-
μοσχεδίου  είναι αποκαλυπτική:

1. Οι  χωρικοί  επιστήμονες
Άρθρα Α1 έως Α172. Ένα διοικητικό όργανο, το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α,
αποτελούμενο από δέκα  εντεταλμένους-από τον Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος- συμβούλους, διευθυντές, χωρικούς επιστήμονες
και  άλλους καλείται  χωρίς κτηματολόγια, χωρίς δασικούς
χάρτες, χωρίς χωροταξικές  μελέτες, να μοιράσει δικαιώματα
εκμετάλλευσης της  Ελλάδας  σε  επιχειρηματικά συμφέροντα
όσο πιο γρήγορα μπορεί,  με  fasttrack διαδικασίες.
Τα δημοτικά συμβούλια, οι δήμαρχοι, οι τοπικοί σύλλογοι, οι
κάτοικοι  παρακάμπτονται με τον νέο νόμο  σε χωροταξικές
επιλογές που αφορούν αποκλειστικά τους ίδιους και την ποι-
ότητα της ζωής τους.

2.   Η  προειδοποιητική ρουσφετολογία    
Άρθρο 40. Ο υπουργός περιβάλλοντος εμφανίζεται  στις τηλε-
οράσεις και προειδοποιεί τους  ιδιοκτήτες μικρών εκτός σχε-
δίου οικοπέδων κατά μήκος δρόμων και γύρω από
παραδοσιακούς οικισμούς ότι έχουν διορία έξη χρόνια να τρέ-
ξουν να χτίσουν για να προλάβουν δυσμενείς για τα οικόπεδα
τους, χωροταξικές ρυθμίσεις που ο ίδιος ο υπουργός για λό-
γους δημοσίου συμφέροντος προτείνει.  Η υποκρισία στην πο-
λιτική σκοπιμότητα ξεπέρασε τα όρια της.
Ας ελπίσουμε ότι η μεθόδευση αυτή, που εύστοχα νομίζω χα-
ρακτηρίστηκε ως αρχή της προειδοποιητικής ρουσφετολογίας
στον ελληνικό χώρο,  δεν θα γενικευτεί  ακυρώνοντας στην
πράξη κάθε έννοια χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού
σε αυτή τη  χώρα.

3. Εκτός σχεδίου κουβεντούλες 
Άρθρα 32 έως 40
Οι συντάκτες του νέου χωροταξικού νομοσχέδιου  προχώρη-
σαν  σε μια πολιτικά ανώδυνη και από χωροταξική άποψη
ανούσια μείωση 10% του εκτός σχεδίου συντελεστή δόμη-
σης και σε αντιστάθμισμα έδωσαν ένα μεγάλο δώρο στους φί-
λους τους, πλούσιους εργολάβους-ξενοδόχους αυξάνοντας
κατά 30% και πλέον την  εκτός σχεδίου  δόμηση  στα σύνθετα
ξενοδοχειακά καταλύματα. (Α35).
Ας είμαστε  ειλικρινείς, μόνο  μια υπερκομματική επιτροπή
όλων των κομμάτων  μπορεί να πάρει μία  τέτοιας εθνικής κλί-
μακας χωροταξική απόφαση  διαχωρισμού της αγροτικής από

την οικιστική γη και περιορισμού της εκτός σχεδίου οικιστικής
αναρχίας στη χώρα μας  ώστε  το  μεγάλο πολιτικό κόστος μιας
τέτοιας απόφασης να μοιραστεί ισότιμα σε  όλα τα κόμματα   
4.  Το άλλοθι των καθυστερήσεων και το σωσίβιο των παρα-

γραφών
«Καθυστέρησαν να σε εξυπηρετήσουν, προχώρα χωρίς ελέγ-
χους, χρυσή ευκαιρία να παραβείς τους νόμους. Μην φοβάσαι
να σε πιάσουν, μέχρι τότε  η παραγραφή των αδικημάτων σου
θα είναι ήδη  έτοιμη στο εθνικό τυπογραφείο……»
Τα  τελευταία χρόνια είναι πάγια πλέον πρακτική να ορίζονται
χρονικά όρια εξυπηρέτησης  πολιτών από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες ανεξαρτήτως των οργανωτικών δυνατοτήτων των  υπη-
ρεσιών αυτών.Οι εκάστοτε κυβερνώντες εμφανίζονται με τον
τρόπο αυτό ήρωες – προστάτες του ταλαιπωρημένου  Έλληνα
πολίτη από τις ανίκανες δημόσιες υπηρεσίες που αυτοί οι ίδιοι
έχουν τον θεσμικό ρόλο να προΐστανται, να  οργανώνουν και
να διοικούν.
Στο νέο χωροταξικό νομοσχέδιο υπάρχουν πλέον των 15  ανα-
φορών σε συγκεκριμένα χρονικά όρια καθυστερήσεων  πέραν
των οποίων θεσμοθετείται  η παράκαμψη των κατά νόμο ανα-
γκαίων ελέγχων και γνωμοδοτήσεων.
Είναι πράγματι θλιβερό αρμόδιοι Υπουργοί Περιβάλλοντος να
χρησιμοποιούν τις αδυναμίες  της διοίκησης που οι ίδιοι εκπρο-
σωπούν  για να παρακάμπτουν  τους νόμους που  προστα-
τεύουν το περιβάλλον και να συνοδεύουν τις πρακτικές αυτές
με νομοθετικές παραγραφές αδικημάτων δόμησης στον ελλη-
νικό χώρο.

5  Η στρατηγική συγκάλυψη της  μπετονένιας διαφθοράς    
( Άρθρα 79,80,81,82,83 )
Τα τελευταία χρόνια έχουν κατασκευαστεί και επίσημα νομι-
μοποιηθεί στην χώρα μας 1,3 εκατομμύρια αυθαίρετα, εξοχικά
κυρίως, με την ανοχή των αστυνομικών, δημοτικών και άλλων
αρχών.
Οι εκλεγμένοι μας έχουν παράλληλα  αναγάγει σε πολιτική
επιστήμη την εξαγορά ψήφων με νομοθετικές  ρυθμίσεις πα-
ραγραφής των δομημένων παρανομιών μας. Η ανοχή και δια-
χείριση αυθαιρέτων έχει εξελιχθεί πια σε ένα επικερδές πεδίο
εισπρακτικής και ρουσφετολογικής δράσης που κανένα από τα
τρία μεγάλα κόμματα εξουσίας δεν φαίνεται διατεθειμένο να
αποχωριστεί όπως προκύπτει από τις  συνεχείς επί εννέα χρό-
νια παρατάσεις ισχύος των σχετικών νόμων.
Οι  έντεχνες  αλλαγές κατηγοριών αυθαιρέτων  όπως  περι-
γράφονται στο νέο χωροταξικό νομοσχέδιο είναι ένα ακόμα
εκκωφαντικό δείγμα αυτής της διαχρονικής συναλλαγής  που
απαξιώνει την τεχνική και πολιτική ηγεσία της χώρας.

6.  Οι τρύπες του γκολφ 
Άρθρο 35.   Όλα τα παράδοξα περίμενα να τα δω στην επαγ-
γελματική μου διαδρομή σε αυτή την χώρα αλλά συνάρτηση
απονομής  νομοθετικών   προνομίων με τις τρύπες του γκολφ
δεν το περίμενα. Ανάμεσα στα νομοθετικά δώρα προς τους επι-
χειρηματίες  ξενοδόχους-εργολάβους σύνθετων  ξενοδοχει-
ακών καταλυμάτων  καθιερώνεται  και το προνόμιο να
πουλάνε  περισσότερες από τις βίλες που  κατασκευάζουν
στον ξενοδοχειακό τους χώρο (σε μέγιστο ποσοστό  55%  αντί
για 40% ) αν το ξενοδοχείο  τους  διαθέτει  πράσινο γήπεδο
γκολφ με 18 αντί 17 τρύπες. Η ρύθμιση αυτή με εξέπληξε αλη-
θινά για  την προωθημένη επιστημονική κατάρτιση και  γνώσεις
περί οπών στο έδαφος  όσων έχουν αναλάβει  τον εκσυγχρο-
νισμό των πολεοδομικών μας θεμάτων.

7.  Οι ηλεκτρονικές ΥΔΟΜ και ΚΥΔΟΜ
Άρθρο  139 . Εντύπωση  προκάλεσε  η ίδρυση της ΚΥΔΟΜ,
της πολεοδομίας όπως λέγεται  των πλουσίων, για την εξυπη-
ρέτηση όσων ασχολούνται με έργα αξίας  άνω των 500.000
Ευρώ που έρχεται σε συνέχεια της ΕΥΠΑΤΕ μίας αντίστοιχης

υπηρεσίας εξυπηρέτησης πλουσίων του Υπουργείου Τουρι-
σμού. Μήπως η  ίση μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών που πα-
ρεμπιπτόντως  αναφέρεται  στο άρθρο 4 του  συντάγματος
αναθεωρείται και αυτή;

8. Η ιπτάμενη μεταφορά συντελεστών δόμησης
Άρθρο 69 έως 76. Πριν από αρκετά χρόνια θεσμοθετήθηκε ένα
πολεοδομικό εργαλείο, η μεταφορά συντελεστή δόμησης για
να δώσει την δυνατότητα στο  φτωχό ελληνικό κράτος να απο-
ζημιώνει με άλλο τρόπο ακίνητες ιδιοκτησίες που έπρεπε να
απαλλοτριωθούν για κοινωνικό όφελος ( διανοίξεις δρόμων,
παραδοσιακά κτίρια κλπ).  Η καινοτόμα σωστή  αυτή ρύθμιση
πριν αλέκτωρ λαλήσει μετατράπηκε σε  κερδοσκοπικό εργα-
λείο διάθεσης αναξιοποίητων συντελεστών δόμησης γενικό-
τερα. Επιτήδειοι τρέχανε να αγοράσουν συντελεστές δόμησης
και τους  μεταφέρουν  σε  υψηλής οικοπεδικής αξίας περιοχές
πάνω στα κεφάλια και τις πολυκατοικίες ανύποπτων πολιτών.
Ακολούθησαν εκατοντάδες προσφυγές, δικαστικό κομφούζιο
και επενέβη το  Συμβούλιο της Επικρατείας   διευκρινίζοντας
ότι επιτρέπεται  η μεταφορά συντελεστή δόμησης   μόνο σε
συγκεκριμένους χώρους που οργανώνει για τον σκοπό αυτό  η
πολιτεία. 
Θα περίμενε κανείς μετά την εξέλιξη αυτή ότι οι αρμόδιοι θα
έτρεχαν να δημιουργήσουν νέες μικρές πόλεις, και περιφερει-
ακές οικιστικές ζώνες για την απρόσκοπτη μεταφορά συντε-
λεστών δόμησης. Αντί για αυτό, το νέο χωροταξικό
νομοσχέδιο  επαναφέρει  από το παράθυρο τον θεσμό αναθέ-
τοντάς σε διορισμένα από τον εκάστοτε υπουργό όργανα τις
επιλογές καθορισμού Ζ.Υ.Σ. Πολίτες, γειτονιές, δήμαρχοι θα
αντιδρούν γιατί κανείς δεν θέλει hotspot μεταναστευτικών κε-
φαλαίων να εισβάλουν στη γειτονιά του. Το απόλυτο χάος έρ-
χεται και πάλι.  

Συμπεράσματα
Το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο είναι ένα αντισυνταγματικό νο-
μοθέτημα σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο  γιατί  βασικός
πυλώνας της ελληνικής και  ευρωπαϊκής  νομοθεσίας είναι
η  καθοριστική συμμετοχή στην λήψη χωροταξικών αποφά-
σεων των τοπικών κοινωνιών. Παραδίδει με αντιεπιστημονικό
τρόπο και  μεσιτική βιασύνη τη χώρα μας  στην α λα καρτ ανά-
πτυξη της κερδοσκοπίας  χωρίς να έχει ολοκληρωθεί  με την
βοήθεια της νέας δορυφορικής τεχνολογίας το κτηματολόγιο
και προχωρήσει ο ανεξάρτητος από συμφέροντα  χωροταξικός
σχεδιασμός των περιοχών της χώρας.
Η χωροταξία, αυτό  το μοναδικό  αποδεκτό όπλο κατοχύρω-
σης  εθνικής κυριαρχίας και προάσπισης των συμφερόντων των
τοπικών κοινωνιών στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο  κόσμο,
χρησιμοποιείται αντίθετα  στη χώρα μας  με το νέο αυτό νομο-
σχέδιο σαν  fasttrack εργαλείο παραχώρησης  προς εκμετάλ-
λευση  της ελληνικής γης σε ημέτερους ντόπιους και ξένους
επιχειρηματίες χωρίς τον παραμικρό και  με δημοκρατικές δια-
δικασίες χωροταξικό σχεδιασμό.
Παράλληλα, η προσεκτική ανάγνωση των άρθρων του νέου χω-
ροταξικού  νομοσχεδίου σε  συνδυασμό με διυπουργικές απο-
φάσεις  του Ν.  3894/2010 περί  στρατηγικών επενδύσεων, την
εφαρμογή των οποίων ήδη  βλέπουμε στα ελληνικά νησιά (
ΦΕΚ 2952/2020) δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι η τουριστική
εκμετάλλευση  του ελληνικού χώρου  περνάει  από τα χέρια
των κατοίκων  στα χέρια του μεγάλου ανωνύμου κεφαλαίου
με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.
Κάθε προσπάθεια πολεοδομικής ανασυγκρότησης της χώρας
με την συμμετοχή νέων αρχιτεκτόνων, τίμιων δημάρχων, περι-
βαλλοντικών οργανώσεων και πραγματικών επιστημόνων χω-
ροτακτών που είχε αποπειραθεί να ξεκινήσει από την  εποχή
του Αντώνη Τρίτση έχει πνιγεί  από τις δυνάμεις τις ανελέη-
της κερδοσκοπίας.
Σήμερα βλέπει κανείς  μόνο  αρμόδιους υπουργούς σε  στρογ-
γυλά τραπέζια   παρέα με μεσίτες, ιδιοκτήτες ακινήτων και off-
shore επιχειρηματίες να νομοθετούν  για τα οικιστικά μας
θέματα  και γκαρσόνια πολυτελείας με πτυχία ανωτάτων σχο-
λών να τους σερβίρουν το κρασί.
Η   επιστροφή  στην προ κρίσης παλαιοκομματική κανονικό-
τητα  με τρέντυ αυτή τη φορά  ρούχα είναι πάλι εδώ.  Όλα δεί-
χνουν ότι οι  δυνάμεις της κερδοσκοπίας έχουν πετύχει την
απόλυτη νίκη.                                          Συνέχεια στη σελ. 19

«Κάθε προσπάθεια πολεοδομικής
ανασυγκρότησης της χώρας  έχει
πνιγεί  από τις δυνάμεις τις ανελέ-
ητης κερδοσκοπίας».
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Στα δύσβατα  

μονοπάτια του 

Δήμου ΒΒΒ
Αγαπητοί αναγνώστες,

η ενημέρωσή σας αυτή την εβδομάδα επικεντρώνεται στο

πραγματοποιηθέν Δ.Σ., της παραλίγο 8ωρης διάρκειας της

Δευτέρας, 8-2-2021 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Από τα θέματα-ερωτήσεις προ ημερησίας, που έθεσε ο επι-

κεφαλής της παράταξής μας, Δ.Δαβάκης.

-Σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. και τον ορι-

σμένο χρόνο ομιλίας που προβλέπεται, καθώς και την παρά-

κληση προς τον πρόεδρο να ελέγχει την διαδικασία, ως προς

αυτό. Οπως καταλαβαίνετε και ως έχουμε αναφερθεί πολ-

λάκις, η ομιλία του δημάρχου επικαλύπτει την συντριπτική

πλειονότητα του χρόνου ομιλίας γενικώς, με αποτέλεσμα τα

συμβούλια να καθίστανται κουραστικά και εντέλει βαρετά

για το ευρύ κοινό. Το ΔΣ εξ ορισμού αφορά τους δημότες-

κατοίκους, τίνι τρόπω θα παρακολουθήσουν την διαδικασία,

όταν αυτή και εξαιτίας του δημάρχου καταλήγει να διαρκεί

8 ώρες;

Οχι μόνο δεν εισακουστήκαμε, αλλά ο δήμαρχος ξεπέρασε

εαυτόν (μέχρι πρότινος φάνταζε αδύνατο, ως αποδείχτηκε

όμως, εφικτό). Επιπλέον, ξεπέρασε ακόμη και τα δικά του

όρια ευπρέπειας, δηλαδή αποδύθηκε σε ποικίλους και απρε-

πέστατους χαρακτηρισμούς στο πρόσωπο του αρχηγού μας,

Δ. Δαβάκη. Διαμαρτυρόμαστε εντόνως!

-Σε ό,τι αφορά την προφορική αίτησή μας για ΕΓΓΡΑΦΗ

απάντηση στα απαντητικά mail προς την οικονομική επι-

τροπή με ΣΩΡΕΙΑ ερωτήσεων, είτε διαφωνούμε, είτε υπερ-

ψηφίζουμε, ακόμη κι όταν τοποθετούμαστε με ΛΕΥΚΟ και

προκειμένου για την καλύτερη διεκπεραίωση ή και προ-

άσπιση της εύρυθμης λειτουργίας αυτής της διαδικασίας

(λόγω πανδημίας), ακούσαμε: «Δεν μπορείτε να πάρετε

απαντήσεις, όταν καταψηφίζετε», είναι οξύμωρο. Καταρχάς

και ως απόδειξη αυτής της ανακρίβειας έχουμε στην διάθεση

όλων, αδιάσειστα στοιχεία, τα mail που στέλνουμε. Οι τιθέ-

μενες ερωτήσεις σε όλες σχεδόν τις τοποθετήσεις μας (ΝΑΙ,

ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ) αφορούν κάποια λάθη, παραλείψεις ή διευκρι-

νήσεις επί των θεμάτων, πάντα με γνώμονα το εύρυθμο της

διαδικασίας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, χωρίς να ερωτηθεί

ο δήμαρχος, αλλά θέλοντας οπωσδήποτε ν' αναφερθεί σε

έγγραφο που ζητήθηκε προφανώς, από την γραμματέα σχε-

τικά με τα τεκταινόμενα της 55ης Οικ. Επ. το οποίο και διά-

βασε, απαντώντας (άνευ πρόδηλης ερώτησης) για το τί έγινε

σχετικά με τη δωρεά για κατεδάφιση εντός β' πλαζ Βούλας.

Μα κ ποιός τον ρώτησε! Πάντως όχι εγώ, ως η άμεσα θιγό-

μενη από την διαδικασία. Ποτέ δεν ενημερώθηκα ότι υπήρ-

χαν εκτός ημερησίας "φρέσκα" θέματα,"της ημέρας"

,"σπαρταριστά"! Ομως εγώ δεν δημιούργησα πρόβλημα, ούτε

θέλησα να κινήσω κάποια διαδικασία, επομένως γιατί αυτή

η επιμονή εκ μέρους της διοίκησης; Ακατανόητο... Μόνο να

διορθώσουμε τον δήμαρχο ότι,  ως έκτακτα μπαίνουν τα θέ-

ματα όταν συντρέχει λόγος χρόνου ή κάποια επείγουσα πε-

ρίπτωση, όχι για τυπικούς λόγους!

-Για το θέμα που θέσαμε σχετικά με τις δημοσιεύσεις που

ΔΕΝ γίνονται στην έγκριτη εφημερίδα Εβδόμη, έχουσα το

δικαίωμα επί αυτών, επικαλούμενοι το έγγραφο της Αποκεν-

τρωμένης από 5-2-2021 και βάσει του οποίου απορρέει η

υποχρέωση του δήμου προκυρήξεων διαγωνισμών, δημοσι-

εύσεων περιλήψεων κ.λ.π.

Η απάντηση του δημάρχου ήταν, πως η ένσταση της εφημε-

ρίδας "είχε ιδιοτέλεια", "η προσέγγιση είναι απαρχαιωμένη",

"δεν είναι βίβλος... απλώς τυχαίνει να έχει έδρα εδώ". Αυτή

είναι η αντίληψη της διοίκησης για το νόμιμο, όχι το νομιμο-

φανές, ως υποστήριξε, αλλά το εκ του νόμου προβλεπό-

μενο, δηλαδή η δημοσίευση πρέπει να γίνεται πρωτίστως

στον τοπικό τύπο, εκεί που υπάρχει το άμεσο ενδιαφέρον,

όχι στην Καπερναούμ!

Πριν αναφερθούμε στην ημερήσια και στα πολύ σοβαρά θέ-

ματα, που όμως δεν έτυχαν του απαιτούμενου χρόνου συ-

ζήτησης, λόγω της υπέρβασης σε χρόνο ομιλίας του

συνήθους υπόπτου.... ακούσαμε από τον δήμαρχο την βαρύ-

γδουπη δήλωση ότι θα μετέχει στις εκλογές του 2023. Τον

ρωτήσαμε; Βεβαίως και όχι. Η τάση του ν' απαντά σε φαν-

ταστικά ερωτήματα και να τοποθετείται επί παντός επιστη-

τού και ανεπαίσθητου  προκαλεί δυσλειτουργία στο ΔΣ.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην επιστολή που αποστείλαμε

προς την υπόλοιπη αντιπολίτευση σχετικά με την εξέλιξη

διεκδίκησης της παραλιακής από την ΜΕΕΚΒ, τοποθετήθηκε

με πάσα ανακρίβεια, στο περιεχόμενο της, που κατά τ' άλλα

δεν γνώριζε... Είναι αλήθεια ότι εμείς, το Κύμα Ενωμένων

Πολιτών - Δ.Δαβάκης στείλαμε επιστολή, προκειμένου, ομού

μετά της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, να λάβουμε πλήρη ενη-

μέρωση επί του λίαν σοβαρού θέματος της ΜΕΕΚΒ, των δι-

καστικών αποφάσεων, οι οποίες και διαμόρφωσαν το

υφιστάμενο καθεστώς, επί παραδείγματι, ιδιοκτησία λόγω

χρησικτησίας;... Ο δήμαρχος όμως, σε ένα κείμενο, του

οποίου το περιεχόμενο υποτίθεται αγνοούσε, προσέθεσε

δικά του λόγια και εκφράσεις, άσχετες προς το κείμενό μας!

Αν λοιπόν, δεν είναι αυτος ο ορισμός της αμετροέπειας ....

-Τελειώνοντας με την τοποθέτηση - μαμούθ του δημάρχου

στα προ ημερησίας, αξίζει ν' αναφέρουμε την απάντησή του

σε ερώτηση της λοιπής αντιπολίτευσης σχετικά με τα αδέ-

σποτα γατιά. Δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια δεύτερη

5μελής, που θα ασχοληθεί με τις στειρώσεις των γατιών.

Εμείς πάντως όσες φορές αναφερθήκαμε, απάντηση δεν εί-

χαμε λάβει....

Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Εχουμε ενστάσεις για τον χώρο 32 στρ. της Σχολής Ευελπί-

δων, κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους. Οπως ανέφερε

ο κ. Πέτροβιτς, δημ.σύμβουλος, αντιπρόεδρος ΔΣ κai Πολι-

τικός Μηχανικός, ο οποίος προσπάθησε γενικότερα να πα-

ρέμβει  κi αρκετές φορές με τις τεχνικές του γνώσεις (δεν

κατέστη πάντα δυνατό), είπε, πως υπάρχει ζήτημα με το πα-

ρακείμενο σπήλαιο κi ότι τα ποσά της μελέτης "δεν βγαί-

νουν". Να θυμίσουμε ότι στο σημείο, εκτός από την Διαλογή

στην Πηγή, κομποστοποίηση (όπως θέλετε, πείτε το) θα χω-

ροθετηθεί το αμαξοστάσιο του δήμου,πιθανόν και το συνερ-

γείο των φορτηγών, απορριμματοφόρων κ.α. και πάντως

οτιδήποτε μπορεί να χωρέσει! Ο λόγος δε, κατά παραδοχή

δημάρχου, που δεν θα γίνει πλήρες εργαστάσιο σκουπιδιών:

γιατί είναι οικονομικά ασύμφορο!!... Αυτή είναι η οικολογική

συνείδησή του; Το θέμα άνοιξε πάλι! Οπως και να'χει χρει-

άζεται, πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας, σειρά αδει-

οδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Mείωση συντελεστή δόμησης στου Κόνιαρη

-Αναφορικά με την μείωση του συντελεστή δόμησης στο

"επίμαχο σημείο" Μπενάκειο ή ό,τι όνομα θέλετε πείτε το,

από 0,6 σε 0,3. Η θέση μας είναι ότι οι μέχρι τούδε χειρισμοί

εκ μέρους της διοίκησης (της ίδιας από το 2014) ήταν λαν-

θασμένοι. Ο κ. Πέτροβιτς πρότεινε μια μέση οδό γιατί στο

σημείο που έχουμε φτάσει, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια.

Ο αρχηγός μας απαντώντας στην απρεπέστατη συμπερι-

φορά της διοίκησης προς το πρόσωπό του, είπε οτι η συντε-

λεσθείσα καθυστέρηση απο το 2014, έχει επιφέρει ζημία στο

δήμο. Θα μπορούσε να έχουν προβλεφθεί ένα ή δυο οικο-

δομικά τετράγωνα, ήδη απο τότε, ικανός χρόνος για την

εξοικονόμηση των ποσών απαλλοτριώσεων κι όχι στα φαρα-

ωνικά σχέδια που υποβάλλει τώρα η διοίκηση στο ΔΣ και πι-

θανόν πείθει με αυτά τους περιοίκους. Παρέπεμψε και πάλι

στα ανώτερα όργανα και δικαστήρια, απολύτως αρμόδια για

τα θέματα. Βεβαίως ο λόγος του κοβόταν, ως δια μαγείας....

-"Σωκράτης", αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκη-

σης, ανώνυμη εταιρεία δήμων (8 τον αριθμό). Εμείς δεν δια-

κρίνουμε τον λόγο, του οποίου έγινε επίκληση προκειμένου

για την σύσταση αυτής της εταιρείας• γιατί περί τέτοιας πρό-

κειται και στης οποίας το καταστατικό διαβάσαμε, όπως τό-

νισε και ο κ. Πέτροβιτς, περί απαρτίας του 20% ....Ομοίως

αναφέρθηκε στα οικονομικά δεδομένα, με τα οποία ΔΕΝ

συμφωνούμε. Γενικώς, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως προσε-

κτικοί, όταν ενέχονται δημοτικά ακίνητα πολύ μεγάλης

αξίας, όπως του δήμου μας. Ο ορισμός του "οξύμωρου" που

ειπώθηκε από τον δήμαρχο πλειστάκις σε αυτό το ΔΣ,

ομοίως κ εν προκειμένω, βρήκε την πλήρη εξήγησή του,

καθώς εισήγαγε θέμα προς ψήφιση (με προκαθορισμένο

αποτέλεσμα, θυμίζουμε) και εν συνεχεία, συμφώνησε με τις

αρνητικές τοποθετήσεις μέρους της αντιπολίτευσης!....

H σύμβαση του πρ. κάμπινγκ Βούλας

Η περιβόητη υπογραφή σύμβασης παραχώρησης μετ' αν-

ταλλάγματος μεταξύ δημου-ΕΤΑΔ για το κάμπιγκ Βούλας,

λόγω "υπόδειξης" του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν.) 

Στην εισαγωγική  ομιλία του κι ενώ είχαν παρέλθει ήδη 6

ώρες και 20 λεπτά! ο δήμαρχος υποστήριξε μεταξύ  άλλων,

ότι το σφάλμα ήταν της ΕΤΑΔ που έστειλε την τροποποίηση

στο Ελ.Συν. Κατά την γνώμη του, δεν απαιτείτο. Επίσης είπε,

ότι είναι μια διαδικασία γραφειοκρατικού χαρακτήρα και το

Ελ.Συν. απεφάνθη (επομένως παραδέχτηκε ότι πρόκειται για

απόφαση)... τίποτε το ιδιαίτερο, πρόσθεσε.... Ο επικεφαλής

της παράταξής μας, Δ. Δαβάκης εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ:

"Δικαιώνομαι 100% γιατί ακόμη κι ο τρόπος επαναφοράς του

θέματος στην οικ.επ. αλλά και στο ΔΣ αποσκοπεί στην πα-

ραπλάνηση και τον αποπροσανατολισμό... Το διατακτικό της

απόφασης απορρίπτει τις προσφυγές (δήμου-ΕΤΑΔ). Πότε

ενημερώσατε για την απόφαση του Ζ' Κλιμακίου του Ελ.Συν.;

Και ενω απερίφθησαν οι ουσιώδεις όροι της τροποποίησης,

όπως είχα πει στο ΔΣ Ιουνίου 2020, εσείς με χλευάζατε...

Να κάνετε την αυτοκριτική σας.... λέτε μισές αλήθειες και

πολλή σιωπή. Με το μόνο που συμφωνούμε είναι για την

λύση της σύμβασης και την “νεα διαγωνιστική διαδικασία με

όρους διαφάνειας".

Οπως καταλαβαίνετε, ο δήμαρχος που θέλει μόνο ΝΑΙ  επι-

δόθηκε ακολούθως σε προσβλητικές εκφράσεις  μέχρι που

είπε μήπως έχουμε κάποιον υπόψη μας, ο οποίος δεν επε-

λέγη για την επένδυση και γι' αυτό πράττουμε κατ' αυτό τον

τρόπο! Καταλήγοντας είπε επί λέξει: "Είστε πολύ λίγος για
να μας πάτε φυλακή". Εσείς, τί καταλάβατε;....

Κλείνουμε με την απόφαση (είναι βαρύς ο φόρος που πλη-

ρώνει το πράσινο....δυστυχώς) για κοπή 6 λευκών στην πλ.

Νυμφών, Βουλιαγμένη.Τί κι αν είπαμε, ότι η γνωμάτευση του

Ινστιτούτου (Μπενάκειο) περί προσβολής τους χρονολογεί-

ται από τριετίας.... Τί, πως στο μεσοδιάστημα υπήρχε χρό-

νος(αν κάτι παρουσίαζαν)  να έχουν ιαθεί...Τί,πως σύμφωνα

με την γνώμη του γεωπόνου μας που τα εξήτασε,δεν είχαν

κάτι,παρά μόνο θέλουν περιποίηση...Τίποτε δεν αναχαίτησε

την προαποφασισμένη κοπή τους....ΚΡΙΜΑ.

Εις το επανιδείν και επαναγράφειν

Ι.Δόγκα
Δημοτική σύμβουλος μείζονος αντιπολίτευσης
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκ-
πόνησης έργου κατά το Ν. 4412/2016:
1. Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ατ-
τικής / Περιφερειακή Ενότητα Ανατο-
λικής Αττικής  (Π.Α. / Π.Ε.Α.Α.).
Προϊστάμενη Αρχή: Οικονομική Επι-
τροπή της Π. Α. που έχει έδρα: Λ.
Συγγρού 15-17, 117 43, Αθήνα) και η
Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
(που έχει έδρα:  17ο χλμ. Λεωφ. Μα-
ραθώνος, 153 51, Παλλήνη), σύμ-
φωνα με το Π.Δ 7/2013.
Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα
Υδραυλικών Έργων-Λιμενικών Έργων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής.
1. Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,
μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η διακήρυξη (άρθρο
1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλε-
κτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική
Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λει-
τουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή
που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε
από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρε-
σιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμ-
βάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης
που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014
και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικα-
σίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθών-
τας την διαδικασία εγγραφής του άρ-
θρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Η ένωση οικονομικών φορέων υπο-
βάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπο-
γράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά

είτε από όλους τους οικονομικούς φο-
ρείς που αποτελούν την ένωση, είτε
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξου-
σιοδοτημένο. Στην προσφορά, απα-
ραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η
έκταση και το είδος της συμμετοχής
του (συμπεριλαμβανομένης της κατα-
νομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέ-
λους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
2. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προ-
θεσμίας υποβολής των προσφορών:
02/03/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών:
08/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 π.μ.
3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213
2005333 - 5330, αρμόδιος για επικοι-
νωνία : κ. Γ. Ψαρομιχαλάκης Προϊστά-
μενος Τμ. Υ.Ε.-Λ.Ε./Δ.Τ.Ε. - Π.Ε.Α.Α.
4. Αντικείμενο της Σύμβασης: Παροχή
υπηρεσιών «Καθαρισμός ρεμάτων Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής (20-22)» CPV: 90910000-9
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης
της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε
4.704.032,48€ (πλέον  ΦΠΑ).
5. Τόπος αντικειμένου μελέτης: Ανα-
τολική Αττική (κωδικός NUTS: EL305).
6. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικα-
σία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και,
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγ-
κατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει
και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύ-
πτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και
5 και τις γενικές σημειώσεις του σχε-
τικού με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.
-  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων και των προ-
σωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς. 
- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφο-
ράς από ένωση οικονομικών φορέων,
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα
και εις ολόκληρον. 
7. Η συνολική προθεσμία για την πε-
ραίωση του αντικειμένου της σύμβα-
σης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της
σύμβασης. 
8. Για την συμμετοχή στη διαδικασία

απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμ-
μετοχής ενενήντα τεσσάρων χιλιά-
δων ογδόντα ευρώ και εξήντα πέντε
λεπτών (94.080,65 €), η οποία εκδίδε-
ται από πιστωτικά ιδρύματα που λει-
τουργούν νόμιμα στα κράτη- μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπο-
ρούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακατα-
θηκών και Δανείων, με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού
ποσού. 
9. Οι διαγωνιζόμενοι για τη συμμε-
τοχή τους υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ ). 
10. Χρόνος ισχύος προσφορών: 10
μήνες από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των προσφο-
ρών. 
11. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή). 
12. Η Διακήρυξη και η Περίληψη Δια-
κήρυξης, καθώς και τα τεύχη δημο-
πράτησης συντάχθηκαν από τη Δ/νση
Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενό-
τητας Ανατολικής Αττικής και εγκρί-
θηκαν με την υπ. αρ. 47/2021
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Αττικής. 
13. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτεί-
ται από Πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 585,
ΤΡΟΠ.0, με κωδικό 2019ΕΠ58500005,
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 78134/23-07-
2020 (Α.Δ.Α. : ΨΘ2646ΜΤΛΡ-Δ49) Από-
φαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης &
Επενδύσεων.
14. Με την αρ. πρωτ. 994409/23-12-
2020 απόφαση του Περιφερειάρχη
Αττικής εγκρίθηκε η διάθεση πίστω-
σης 5.833.000,27€, συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α.».
15. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή
της Περιφέρειας Αττικής.
Παρατήρηση: Προκήρυξη σύμβασης
κατά το άρθρο 63 ν. 4412/2016, συν-
ταγμένη κατά το άρθρο 65 του ίδιου
νόμου και το σχετικό τυποποιημένο
έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού
2014/24/EE, απεστάλη για δημοσί-
ευση στις 25/01/2021 στην Υπηρεσία
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Αρ. προκήρυξης 2021/S 020-045987).
Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις
26/01/2021 (Κωδικός ΑΔΑΜ:
21PROC008050484).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

Πέππας Νικόλαος 

Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙ-
ΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 9/2/2021
Αρ. πρωτ.: 84

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητι-
σμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος
Δήμου Παλλήνης,  ύστερα από την
υπ’ αριθ. 9/2021 απόφαση του Δ.Σ. και
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΙ-
ΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/168/17728/27-10-2020
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ33/2006,
ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλι-
τεχνικό προσωπικό με σύμβαση μί-
σθωσης έργου, είκοσι  (20) ατόμων
για την κάλυψη αναγκών των πολιτι-
στικών προγραμμάτων της
Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο-

βάλλουν αίτηση συμμετοχής και να
καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά
τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε
μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτη-
μένου από αυτούς προσώπου στο
πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα
γραφεία της  Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός
Κλειτάρχου & Αριστείδου ή ΜΕΣΩ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail:
info@kedp.gr, Τηλ. επικοινωνίας:
210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ.
έως 14.00 μ.μ., από την από την
Δευτέρα  15-2-2021 και για δέκα
(10) ημερολογιακές  ημέρες με απο-
κλειστική προθεσμία έως και την
Τετάρτη  24-2-2021.
Σε περίπτωση κατάθεσης αιτήσεων
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πα-
ρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε και
τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτη-
σης.
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση

παίρνει πρωτόκολλο σύμφωνα με το
παραπάνω ωράριο όπως ακριβώς και
η αυτοπρόσωπη παρουσία. Ως τελευ-
ταία μέρα και ώρα κατάθεσης διακιο-
λογητικών  ορίζεται η  Τετάρτη
24-2-2021και ώρα 14.00 μ.μ.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) δεν
θα γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση συστημένης αποστολής
των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. δι-
ευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν
ακέραιη την ευθύνη της έγκαιρης πα-
ραλαβής τους εντός των προαναφε-
ρόμενων χρονικών περιθωρίων.
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την αναλυτική περι-
γραφή θέσεων, δικαιολογητικά  και
προσόντα αξιολόγησης μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
της Επιχείρησης με ΑΔΑ: ΨΓΜΧΟ-
ΚΟΚ-Η11

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.
Αθανάσιος Ζούτσος

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και
Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στε-
ρεάς Ελλάδας και Κυκλάδων του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία
για την επιλογή αναδόχου για την πα-
ροχή τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών: Τεχνικός
Σύμβουλος για την αποκατάσταση
των κτηρίων «Τηλεπικοινωνιών»,
«Οικία Αρχικηπουρού», «Βουτυροκο-
μείο», «Οικία Φροντιστή», «Οικία
Στουρμ» και «Συγκρότημα Στάθμευ-
σης», με προεκτιμώμενη αμοιβή
134.614,17 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
2. Η σύμβαση συντίθεται από τις ακό-
λουθες επιμέρους κατηγορίες μελε-
τών:
α) κατηγορία ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ-
ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (07), με προεκτιμώ-
μενη αμοιβή 66.258,00 €
β) κατηγορία ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
(08), με προεκτιμώμενη αμοιβή
33.129,00 €
γ) κατηγορία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-
ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (09), με προεκτιμώ-
μενη αμοιβή 17.668,80 €
Απρόβλεπτες δαπάνες 17.558,37 €
3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης,
άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρό-
σβαση στα έγγραφα της σύμβασης
στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο,
χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής https://www.culture.gr/el/infor-
mation/SitePages/contests.aspx?f=1 .
Η Αναλυτική διακήρυξη έχει συνταχ-
θεί κατά το σχετικό υπόδειγμα της
ΕΑΑΔΗΣΥ για σύναψη Δημοσίων
συμβάσεων μελετών κάτω των ορίων
του Ν. 4412/2016 με βέλτιστη σχέση
ποιότητας τιμής.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο +30210
3253059, e-mail: ynmteaasek@cul-
ture.gr, αρμόδιοι υπάλληλοι για επι-
κοινωνία N. Αργυρίου και Ν.
Χριστοδουλίδου.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης πα-
ραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η
5/3/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα
15.00.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυ-
σικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που δραστηριοποιούνται στην
εκπόνηση μελετών των κατηγοριών
που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της
διακήρυξης και που είναι εγκατεστη-
μένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρ-
τήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές ση-
μειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφω-
νίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν
στην περίπτωση γ΄ της παρούσας πα-
ραγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθε-
σης δημοσίων συμβάσεων.
Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει
είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένω-
σης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμ-
μετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,
3 και 4 του άρθρου
19 της διακήρυξης και των σημείων γ)
και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.
4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν
λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκε-
κριμένη νομική μορφή για την υπο-
βολή προσφοράς. Η ένωση των
φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί
να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές
κατηγορίες μελετών.
Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να έχει
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
σύμφωνα με το άρθρο 19 της διακή-
ρυξης.
6. Η συνολική προθεσμία για την πε-
ραίωση του αντικειμένου της σύμβα-
σης, ορίζεται στο χρόνο που θα
χρειαστεί για την ολοκλήρωση της
κατασκευής του έργου (ενδεικτική
προθεσμία 29 μήνες).
7. Για την συμμετοχή στον διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς,
κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρ-

θρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που ανέρχε-
ται στο ποσό των 2.690,00 ευρώ.
8. Οι προσφορές ισχύουν για δέκα
(10) μήνες από την ημέρα λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφορών.
9. Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Ε.Π
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ» 2014-2020 στον Άξονα
Προτεραιότητας 14 (Κωδικός MIS
5070062) και η θετική γνώμη της ΕΥΔ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική
γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης
της σύμβασης αποτελεί όρο για τη
χρηματοδότηση της πράξης. H σύμ-
βαση συγχρηματοδοτείται από το Τα-
μείο Συνοχής (85%) και από Εθνικούς
Πόρους. Η δημόσια δαπάνη εγγρά-
φηκε στο ΠΔΕ με ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ
(Κωδικός Ενάριθμου Πράξης)
2020ΣΕ21410002.
10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης
είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά» βάσει βέλ-
τιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για
να προσδιοριστεί η πλέον συμφέ-
ρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν
οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφο-
ρές των προσφερόντων με βάση τα
κριτήρια και υποκριτήρια, του άρθρου
21 της αναλυτικής προκήρυξης.
11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας
θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη
Αρχή, ήτοι την Υπηρεσία Νεωτέρων
Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττι-
κής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας και Κυ-
κλάδων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού.
Σημείωση: Τα τεύχη του διαγωνισμού
έχουν εγκριθεί με την υπ. αρ.
56674/11.2.2021 Απόφαση της Υπη-
ρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τε-
χνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς
Ελλάδας και Κυκλάδων του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Αθήνα, Φεβρουάριος 2021

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος
Αν. Προϊστάμενος της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

Σταύρος Τσάβαλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρ. Προκήρυξης 01/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Τεχνικός Σύμβουλος για την

αποκατάσταση των κτηρίων «Τηλεπικοινωνιών», «Οικία
Αρχικηπουρού», «Βουτυροκομείο», «Οικία Φροντιστή»,
«Οικία Στουρμ» και «Συγκρότημα Στάθμευσης»
(CPV 71310000-4)
ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:
Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»
Kωδικός Έργου MIS 5070062 ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (Κωδικός
Ενάριθμου) 2020ΣΕ21410002)

ΕΥΔΑΠ: Δημοπρατήθηκε κατασκευή Δικτύου

Αποχέτευσης στο Δήμο Μαραθώνα 

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν τα έργα στην Ανατολική Αττική με τη νέα δημοπράτηση

από την ΕΥΔΑΠ του έργου για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικι-

σμούς του Δήμου Μαραθώνα.  

Ένα χρόνιο πρόβλημα για τους κατοίκους της περιοχής βαίνει προς της λύση του, με την

κατασκευή 185 km αγωγών αποχέτευσης στη Νέα Μάκρη, συμπεριλαμβανομένων και των

πολεοδομικών ενοτήτων Νέου Βουτζά (το τμήμα που ανήκει στο Δήμο Μαραθώνα), Αγίας

Μαρίνας και Ζούμπερι, καθώς και στον οικισμό του Μαραθώνα και στον Άγιο Παντελεή-

μονα.  Εκτός από την κατασκευή των αγωγών,  στο έργο περιλαμβάνεται και η κατασκευή

7.000 συνδέσεων με τα ακίνητα με το υπό κατασκευή δίκτυο αποχέτευσης. 
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Νέα μέτρα εγκλεισμού

Ποια καταστήματα και πώς

λειτουργούν έως 28/2

Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των αυξημένων περιοριστικών

μέτρων που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό, ο Γενι-

κός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του

υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτης Σταμ-

πουλίδης, ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες σχετικά με τον

τρόπο λειτουργίας όσων υπηρεσιών και επιχειρήσεων θα

παραμείνουν ανοιχτές.

Στο λιανικό εμπόριο θα λειτουργούν:

– Καταστήματα τροφίμων  – Φαρμακεία

– Pet Shops

– Επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, αποκλειστικά για την επι-

σκευή συσκευών, την εξόφληση λογαριασμών και την ανα-

νέωση υπολοίπου

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικά): τις καθημερινές από

7:00 π.μ. έως 8:30 μ.μ. και τα Σάββατα από 7:00 π.μ. έως

5:30 μ.μ.

Τις Κυριακές επιτρέπεται η λειτουργία μόνο των παντοπω-

λείων, ζαχαροπλαστείων, φούρνων κλπ έως τις 5:30 μ.μ.

εφόσον ειδικότερες διατάξεις το επιτρέπουν. Τα σουπερ

μάρκετ μπορούν να λειτουργούν για την εκτέλεση των ηλε-

κτρονικών τους παραγγελιών και έως τις 5:30 μ.μ.

Λειτουργούν ακόμη:

– Καταστήματα οπτικών/ακουστικών βαρηκοΐας, κατόπιν

ραντεβού

– Καταστήματα πώλησης περουκών και ποστίς, κατόπιν

ραντεβού

– Λιανικό εμπόριο πώλησης ανθέων (ειδικώς για 13-

14/2/2021)

– Κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης με τη μέθοδο e-shop

Στις Υπηρεσίες:

• Καθαριστήρια • Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

• ΚΤΕΟ • Συνεργεία οχημάτων

Τα περίπτερα θα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως και η ανα-

στολή παροχής των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής (απο-

τρίχωση, θεραπεία με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες

κλπ), ισχύει και όταν αυτές παρέχονται από ιατρεία και πο-

λυδύναμα ιατρικά κέντρα.

Μέτρα λειτουργίας επιχειρήσεων

– Οι επιχειρήσεις εστίασης, συνεχίζουν να λειτουργούν με

τις μεθόδους take away, drive-through και delivery.

– Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των κα-

ταστημάτων: ένα άτομο ανά 25 τ.μ.

– Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ των πελατών, κατά την

διάρκεια αναμονής στα ταμεία των καταστημάτων.

– Λαϊκές αγορές ανοιχτές: με 50% συμμετοχή πωλητών, 3

μέτρα απόσταση μεταξύ των σημείων πώλησης και παράλ-

ληλες αγορές.

– Μετακίνηση με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή

2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγα-

θών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με

την συμπλήρωση εντύπου βεβαίωσης κίνησης ή με την συμ-

πλήρωση χειρόγραφης βεβαίωσης κίνησης.

– Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει

αποστείλει στο 13033, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα

αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.

– Μέγιστη Διάρκεια συναλλαγών: 2 ώρες, κατά τις οποίες

ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί τις αγορές κλπ.

– Τα φαρμακεία και τα πρατήρια υγρών καυσίμων, λει-

τουργούν με το ωράριο που προβλέπεται από ειδικότε-

ρες για αυτά διατάξεις.

Ζητήστε την ΕΒΔΟΜΗ και στα περίπτερα ή διαβάστε τη στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

στα πεταχτά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ 
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
ΒΟΥΛΑ   11-2-2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  5239

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΠΤΕ-
ΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ
ΟΔΟΥ ΑΚΤΗΣ 17-19  ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρα-
σία του περιπτέρου που βρίσκεται
έναντι της οδού  Ακτής 17-19, στη
Δ.Ε. Βούλας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τε-
τάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα

10:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα
Βούλας, στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,
Βούλα). Η δημοπρασία είναι φανερή
και προφορική.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται
το ποσό των έξι  χιλιάδων ευρώ
(6.000€).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  πα-
ρέχονται από το Τμήμα Εσόδων & Πε-
ριουσίας, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30
στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18
Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054 (Με-
ρόπη Μοσχογιάννη) & 2132020012
(Μαρία Ράλλη) και στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ 
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
ΒΟΥΛΑ   11-2-2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  5237

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΠΤΕ-
ΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΑΣ.
ΠΑΥΛΟΥ 100-102  ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρα-
σία του περιπτέρου που βρίσκεται
στην οδό Βασ. Παύλου 100-102, στη
Δ.Ε. Βούλας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τε-
τάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα

11:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα
Βούλας, στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,
Βούλα). Η δημοπρασία είναι φανερή
και προφορική.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται
το ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακο-
σίων ευρώ (8.400€).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  πα-
ρέχονται από το Τμήμα Εσόδων & Πε-
ριουσίας, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30
στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18
Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054 (Με-
ρόπη Μοσχογιάννη) & 2132020012
(Μαρία Ράλλη) και στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ 
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
ΒΟΥΛΑ   11-2-2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  5238

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΠΤΕ-
ΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 1  ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΟΥΛΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρα-
σία του περιπτέρου που βρίσκεται
στην οδό Βασ. Παύλου 1, στη Δ.Ε.
Βούλας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τε-
τάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα

10:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα
Βούλας, στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,
Βούλα). Η δημοπρασία είναι φανερή
και προφορική.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται
το ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακο-
σίων ευρώ (8.400€).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  πα-
ρέχονται από το Τμήμα Εσόδων & Πε-
ριουσίας, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30
στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18
Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054 (Με-
ρόπη Μοσχογιάννη) & 2132020012
(Μαρία Ράλλη) και στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ 
ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
ΒΟΥΛΑ   11-2-2021
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  5236

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ  ΠΕΡΙΠΤΕ-
ΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΕΡΜΟΥ 1  ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΒΑΡΗΣ–ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρα-
σία του περιπτέρου που βρίσκεται
στην Ερμού 1, στην πλατεία της Βου-
λιαγμένης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τε-
τάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα

11:30 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα
Βούλας, στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18,
Βούλα). Η δημοπρασία είναι φανερή
και προφορική.
Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται
το ποσό των δεκαέξι χιλιάδων οκτα-
κοσίων ευρώ (16.800 €).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία  πα-
ρέχονται από το Τμήμα Εσόδων & Πε-
ριουσίας, ημέρες Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 09:30 – 14:30
στη Διεύθυνση Κ. Καραμανλή 18
Βούλα, Τηλέφωνα 2132020054 (Με-
ρόπη Μοσχογιάννη) & 2132020012
(Μαρία Ράλλη) και στην ιστοσελίδα
του Δήμου www.vvv.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

«Χωροταξικοί απολογισμοί» 
Συνέχεια από τη σελ. 16

Είναι έτοιμες να καταλάβουν και να εκμεταλλευτούν χωρίς
έλεος,  για ίδιον όφελος, τον απροστάτευτο νομοθετικά από
άκρη σε άκρη  ελληνικό χώρο.
Λεφτά υπάρχουν. Αδέσποτα διεθνή κεφάλαια περιμένουν αρ-
μόδιους υπουργούς να ανοίξουν τις τελευταίες εθνικές
πύλες,  να παραδώσουν χωρίς  χωροταξικές  συζητήσεις και
τρωικούς πολέμους  την ωραία Ελένη. Χρήματα από τα ευρω-
παϊκά  προγράμματα στήριξης, από  τα δανεικά των γενεών
που έρχονται, είναι έτοιμα και αυτά υπό μορφή δήθεν ανα-
πτυξιακών  επιδοτήσεων να φτάσουν   στα χέρια των επιτή-
δειων φίλων. Το νέο χωροταξικό νομοσχέδιο είναι εδώ, νόμος
του κράτους.  Όλα πάνε κατ’ ευχήν.
Κι όμως η διαπλεκόμενη άρχουσα πολιτική τάξη
πραγμάτων δεν είναι ασφαλής. Έχει δύο μεγάλους εχθρούς
που η υποτίμηση τους μπορεί να αποδειχθεί  μοιραία: την νέα
τεχνολογία και τη νέα γενιά. Η δυνατότητα που παρέχει η νέα
τεχνολογία, ένα  απλό μήνυμα, ένα άρθρο, μια σοβαρή ανά-
λυση που γράφει ένας απλός φοιτητής, μια φοιτήτρια,  ένα
απλός πολίτης, ένας απλός  μηχανικός, μια νοικοκυρά,  σε
λίγες ώρες να μεταδοθεί αυτούσια  χωρίς λογοκρισία σε χι-
λιάδες Έλληνες πολίτες, να αποκαλύψει σκάνδαλα, να αφυ-
πνίσει συνειδήσεις, να προκαλέσει αντιδράσεις, να ελέγξει
την εξουσία, είναι πρωτόγνωρη. Ο  πιο καλοπληρωμένος από
τους καλοπληρωμένους επικοινωνιακούς συμβούλους θα έχει
μεγάλη  δυσκολία πια να πουλήσει τον φρέσκο μας αέρα  ή
αέρα φρέσκο σε τιμή ευκαιρίας. Αργά ή γρήγορα οι Έλληνες
και Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν θα αργήσουν να ζητή-
σουν αναλυτικό λογαριασμό από τους πολιτικούς μας σε ποι-
ους επιτήδειους  πηγαίνουν  τα χρήματα  που δίνουν από το
υστέρημα τους για την Ελλάδα.

Όλο και περισσότεροι Έλληνες και φίλοι της Ελλάδας από
διάφορες περιοχές της χώρας απογοητευμένοι  από την  ελ-
ληνική δικαιοσύνη και την αμφίρροπη  στα περιβαλλοντικά θέ-
ματα στάση του Συμβουλίου Επικρατείας καταφεύγουν στα
Ευρωπαϊκά δικαστήρια. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού δικα-
στηρίου  που ξεκάθαρα υπερασπίζονται  το δικαίωμα των Ελ-
λήνων στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και βάζουν τέλος
στις μεθοδεύσεις παραγραφής περιβαλλοντικών αδικημάτων
δίνουν ελπίδα. (Απόφαση Ευρωπαϊκού δικαστηρίου C-
280/18με αφορμή προσφυγή για το θέμα της νήσου Ίου).
Αργά ή γρήγορα οι νέοι μας, μέσω φοιτητικών και μαθητικών
τοπικών οργανώσεων  βλέποντας τους  κοινόχρηστους χώ-
ρους της γενιάς τους να εκποιούνται  θα  προσφύγουν κι αυτοί
στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια  για   να υπερασπιστούν  τις πα-
ραλίες τους,  τα βουνά τους, τις περιοχές Natura, τα τοπία ιδι-
αίτερου φυσικού κάλλους  του τόπου τους από την ανελέητη
κερδοσκοπία  σαν οι μοναδικοί με πραγματικό έννομο συμφέ-
ρον ιδιοκτήτες της χώρας αυτής τον αιώνα που έρχεται. Η νο-
μική εκπροσώπηση της νέας γενιάς σε περιβαλλοντικά και
ποιότητας ζωής θέματα,  μέσα και έξω από τη χώρα, θα είναι
μια επαναστατική δράση με πολύ μεγαλύτερη  δυναμική από
μια ακόμα πορεία διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθήνας.
Φανταστείτε τι θα γίνει αν όλοι μαζί ενωμένοι οι φορείς εκ-
προσώπησης της νεολαίας σε συνεργασία με όλες τις περι-
βαλλοντικές οργανώσεις προσφύγουν   στο Συμβούλιο
Επικρατείας και το Ευρωπαϊκό δικαστήριο ζητώντας  την ακύ-
ρωση του νέου αυτού χωροταξικού νομοσχεδίου για  την προ-
άσπιση της ομορφιάς του ελληνικού χώρου για πρώτη φορά
στην ιστορία της χώρας μας και του κόσμου όλου.
Κάτι μου λέει ότι έρχονται δύσκολα χρόνια  για   διαπλεκόμε-
νους διαχειριστές της εξουσίας. Μια νέα φωνή ακούγεται όλο
και πιο δυνατά σε κάθε γωνία της Ελλάδας.
Φτάνει πια, μην υποτιμάτε άλλο την νοημοσύνη μας.

Νίκος Τσεμάνης
πολιτικός μηχανικός.  Dipl. Ing ETH  Ζυρίχης.    
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τα χρήσιμα και τ’ αχρείαστα...

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος 

Πιλιλίτσης Λεωνίδας
Πιστοποιημένος ιατρός ΕΟΠΥΥ

Λομώξεις αναπνευστικού, ΧΑΠ, Βρογχικό άσθμα,

ιατρείο διακοπής καπνίσματος, ιατρείο μελέτης ύπνου, έλεγχος  

αναπνευστικής λειτουργίας, (σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστο-

λής), οξυμετρία, έλεγχος λειτουργίας αναπνευστικών μυών, καταγραφή

νυκτερινής οξυμετρίας, αλλεργικές δοκιμασίες

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  9.30π.μ  - 1.30μ.μ 

Απογεύματα  Δευτέρα, Τετάρτη & Πέμπτη   6μ.μ – 8μ.μ 

Τρίτη και Παρασκευή απόγευμα με Ραντεβού

Διγενή 12 Βούλα - Τηλ. 210.8951.194 - 6942574688

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ - Δ Ι Α Β Η Τ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδη Διαβήτη
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ απόγευμα 6 - 8.30 μ.μ.

ΠΡΩΙΝΑ μόνο με Ραντεβού

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

meil: nsg@otenet.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Eιδικευθείς εις Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”

Μετεκπαιδευθείς εις Montefiore Medical Center, New York, USA

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΚΗΛΕΣ - ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ - ΣΠΙΛΟΙ - ΛΙΠΩΜΑΤΑ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ -ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Msc University of Reading, Κλινική εμπειρία στην Αυστρία

Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Συμβουλευτική Γονέων

Άγχος, κατάθλιψη, δυσκολίες επικοινωνίας, ψυχοσωματικά

προβλήματα, διαταραχές διατροφής

Λ. Βάρης 55-59, Βούλα, 210 89 55 320- 699 30 84 781
http://www.manolisathanasiadis.com 

Ηφαίστου 4-6, Πλατ. Βάρης 210 9656291 - 697 2728331
(έναντι Ι.Ν. Εισοδίων Θεοτόκου) ikaraiskos@gmx.com
f Ιωάννης Ν. Καραΐσκος, Γενικός Χειρουργός www.ikaraiskos.gr

ΤΖΕΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ - ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 6 ΒΟΥΛΑ (απέναντι από το Ασκληπιείο)

Τηλ. 210 50.60.004, κιν. 6947936300

Fax: 210 5060.244 - e-mail: tzelaanag@gmail.com

Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕ-

ΡΕΥΕΙ καθημερινά για ορθοπεδικά περιστατικά.

Γενική εφημερία έχει κάθε τέταρτη ημέρα, από

τις 8 το πρωί έως την επομένη 8η πρωινή. Καλό

είναι πριν πάτε, ενημερωθείτε τηλεφωνικά για να

μην ταλαιπωρείστε.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 14.970 (9 έως 5μ.μ.)

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ 213 2030.300

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  229 904 8340

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 2132030800

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  2295 052222

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 229 932 0511

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ 2294320011

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 21 3203 0900

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2106668888

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 213 2163000

Ζητείστε την ΕΒΔΟΜΗ

και στα περίπτερα ή διαβάστε τη 
στο διαδίκτυο www.ebdomi.com

Η Περιφέρεια Αττικής, σε συνερ-

γασία με το "Όλοι Μαζί Μπο-

ρούμε’’, τον Ιατρικό Σύλλογο

Αθηνών και με τη στήριξη του Πο-

δηλατικού Δρομικού Συλλόγου

Οδυσσέας Πετρούπολης και της

Αντιπεριφέρειας Δυτικού τομέα

Αθηνών την Κυριακή  14 Φεβρουα-

ρίου, οργανώνει εθελοντική αιμο-

δοσία στο Κλειστό Γυμναστήριο

Πετρούπολης «ΝΙΚΟΣ ΠΑΞΙΜΑ-

ΔΑΣ» (Κώστα Βάρναλη και Βέρ-

γας Πετρούπολη). 

Η αιμοδοσία θα ξεκινήσει στις

10:00 π.μ.  και θα ολοκληρωθεί

έως τις 14:00 μ.μ.. Το αίμα θα δια-

τεθεί για την κάλυψη των αυξημέ-

νων αναγκών του Νοσοκομείου

Παίδων « Η Αγία Σοφία».  

Τη δράση υποστηρίζουν επίσης ο

Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας

Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδο-

σίας, το Νοσοκομείο Παίδων «Η

Αγία Σοφία» και η Πανελλήνια Ομο-

σπονδία Εθελοντών Αιμοδοτών

(ΠΟΣΕΑ). Τον συντονισμό από την

πλευρά της Περιφέρειας Αττικής

έχει η ειδική συνεργάτης Άθλησης

του Περιφερειάρχη Αττικής Χ. Γαλα-

νοπούλου.

Σε μήνυμά του ο Περιφερειάρχης

Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει:

«Συνεχίζουμε την Εθνική προσπά-
θεια ενίσχυσης της τράπεζας αίμα-
τος για να βοηθήσουμε τους
συνάνθρωπους μας σε αυτή την
τόσο κρίσιμη περίοδο της πανδη-
μίας. Η Περιφέρεια Αττικής στέκεται
αρωγός και καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να υπάρ-
ξει προσφορά αίματος η οποία θα
βοηθήσει το Ιατρικό προσωπικό να
αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγ-
κες του κοινωνικού συνόλου».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δ. Τομέα Α.

Λεωτσάκος υπογραμμίζει: «Σε αυτή
τη δύσκολη περίοδο οφείλουμε να
στηρίξουμε τους συνάνθρωπους
μας που έχουν ανάγκη, συμβάλλον-
τας έμπρακτα στην προσπάθεια του
Περιφερειάρχη Αττικής μέσα από
την αιμοδοσία που αποτελεί πράξη
προσφοράς ,αγάπης και κοινωνικής
αλληλεγγύης».

Τρόπος μετακίνησης των

εθελοντών αιμοδοτών
Kατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας

τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα

προστασίας από τον covid-19.

Σύμφωνα με  ανακοίνωση που έχει

εκδώσει η ΠΟΣΕΑ σχετικά με τον

τρόπο μετακίνησης των εθελον-

τών αιμοδοτών, επισημαίνονται τα

εξής: «Οι Εθελοντές Αιμοδότες θα
πρέπει να έχουν μαζί τους την
αστυνομική τους ταυτότητα ή
άλλο δημόσιο έγγραφο που να
αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία
και μια απλή ιδιόχειρη ατομική και
ενυπόγραφη δήλωση, που να ανα-
φέρει ότι μετακινούνται για να
προσφέρουν εθελοντικά αίμα,
στην περιοχή που διενεργείται η
Εθελοντική Αιμοδοσία ή από Συλ-
λόγους Εθελοντών Αιμοδοτών ή
από άλλον Φορέα, τον ακριβή
τόπο και την ώρα που πραγματο-
ποιείται η Αιμοδοσία. Επίσης μπο-
ρούν να ζητούν και Βεβαίωση από
την Υπηρεσία Αιμοδοσίας που διε-
νεργεί την αιμοληψία για την επι-
στροφή τους στην οικία τους».  

Αιμοδοσία για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

Παίδων “Αγία Σοφία”
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. . . γ ια την υγειά μας

Δρ Μαίρης Μαρούλη – Ζηλεμένου*

Ο άνθρωπος παρατηρώντας τη φύση και κάνοντας χρήση των

πόρων της, αναζήτησε σ’ αυτήν, την ανακούφιση και τη θερα-

πεία για τους σωματικούς του πόνους. Από πολύ νωρίς με την

εμπειρία του κατάλαβε την ιδιαίτερη σημασία που έχει το νερό,

ως φυσικός πόρος. Οι αρχέγονοι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν

το νερό από ένστικτο, προκειμένου να πλύνουν και να απαλύ-

νουν τους πόνους από τις πληγές τους.

Με το νερό συνέδεσε ο άνθρωπος την ιδέα της ζωής, ενώ με

την ξηρασία το θάνατο και την πνευματική αδράνεια. Το προ-

σωποποίησε, έχτισε ναούς αφιερωμένους σ’ αυτό και προσέ-

φερε θυσίες στο όνομά του.

Αν κάνουμε ένα ταξίδι στις αρχές του πολιτισμού δεν μπο-

ρούμε να μη συγκινηθούμε από τους υπέροχους μύθους που

επινόησε ο άνθρωπος, άλλοτε για να ερμηνεύσει κι άλλοτε για

να εξευμενίσει τη φύση. Οι μύθοι φανερώνουν αντιλήψεις και

αναλύουν νοοτροπίες, στάσεις και συμπεριφορές αποτυπώ-

νουν κοινωνικά φαινόμενα, αποκαλύπτουν ήθη κι έθιμα και

αναδεικνύουν την υδρολατρεία στην αρχαία ελληνική κοινω-

νία.

Το νερό άλλοτε εξυμνείται ως θεότητα κι άλλοτε θεωρείται

πηγή ζωής κι ενέργειας που χαρίζει δύναμη, ίαση, υγεία.

Η σημασία του νερού
Η σημασία του νερού στη ζωή των αρχαίων, συνόδευε όλες τις

εκδηλώσεις του ανθρωπίνου βίου. Αναφορές σε λουτρά και

στην καθαρτήριο δύναμη του νερού μας παραδίδονται από τα

χρόνια του Ομήρου. Κάθε θρησκευτική τελετή, δέηση, μύηση,

κάθαρση νεκρού, προϋποθέτει νίψη ή λούση με νερό. Ο καθαρ-

μός με νερό είναι επιβεβλημένος σε όλες τις σημαντικές στιγ-

μές της ανθρώπινης ζωής: στη γέννηση, το γάμο, το θάνατο.

Στον ελληνικό πολιτισμό τα λουτρά επιτελούν σπουδαίες λει-

τουργίες, αν και οι πηγές τους παραμένουν σε κατάσταση ποι-

ητικών και φανταστικών επινοήσεων.

Οι αρχαίοι Έλληνες καλλιτέχνες δημιούργησαν την περίφημη

λουτροφόρο. Ήταν ένα αγγείο, που είχε τη μορφή αμφορέα με

δυο λαβές και χρησιμοποιούνταν ως γαμήλιο δώρο. Ήταν πή-

λινο και στολίζονταν με παραστάσεις από την τελετή τού

γάμου και του λουτρού, που γινόταν την παραμονή τού γάμου

και ονομαζόταν λουτροφορία.

Ένας νεαρός ή μια κοπέλα από τους συγγενείς των μελλόνυμ-

φων πήγαινε κι έπαιρνε νερό με μια λουτροφόρο από την πηγή

της πόλης και το έφερνε για το λουτρό. Ύστερα από αυτή την

τελετή, η λουτροφόρος προσφερόταν ως δώρο στη νύφη.  

Στα Ομηρικά έπη βρίσκουμε μαρτυρίες για ψυχρά και για θερμά

λουτρά, τα οποία φαίνεται να ήταν συνήθεια τόσο των ανδρών

όσο και των γυναικών. Ο Όμηρος αναφέρει ότι ο Έκτορας φο-

βάται να κάνει σπονδή στο Δία «με τα χέρια άνιφτα». Σε ένα

περιστατικό από την Ιλιάδα, ο Οδυσσέας και ο Διομήδης στην

επιστροφή τους από νυχτερινή επιδρομή, μπήκαν στη θάλασσα

για να απαλλαγούν από τον ιδρώτα και έλουσαν το λαιμό και

τους μηρούς τους. Στη συνέχεια μπήκαν στα θερμά λουτρά για

να λουστούν.

Ιαματικά νερά
Όταν πάει κανείς στην Κόρινθο, θα δει ότι η πόλη διαθέτει δύο

λιμάνια: το ένα, το Λέχαιο, στον Κορινθιακό κόλπο, στραμμένο

προς τους θαλάσσιους δρόμους της Δύσης, και το άλλο, οι

Κεγχρεές, στον Σαρωνικό κόλπο. Πολύ κοντά σ’ αυτό το δεύ-

τερο λιμάνι, το ανοιχτό προς την Ανατολή, περνάει ο δρόμος

για το γραφικό καταφύγιο, που ο Παυσανίας αποκαλεί «Τα

Λουτρά της Ωραίας Ελένης». Σ’ έναν λόφο κατάφυτο από

πεύκα, πολύ κοντά στις ακτές, βρίσκεται μια πηγή απ’ όπου

αναβλύζει θερμό νερό με ιαματικές ιδιότητες, που ήδη από την

αρχαιότητα διοχετευόταν σε δεξαμενές σκαμμένες στους βρά-

χους πριν χυθεί στη θάλασσα.

Η σημασία των ιαματικών νερών, που ανάβρυζαν (και αναβρύ-

ζουν ακόμη) από τις πηγές, φαίνεται από τον μύθο της περί-

φημης πηγής που βρισκόταν κοντά στην αρχαία αγορά της

Κορίνθου. Αναφέρεται ως «Γλαύκης Πηγή» και ονομάστηκε

έτσι επειδή, κατά την παράδοση, ρίχτηκε στα νερά της η

Γλαύκη για να γιατρευτεί από το δηλητήριο που είχε ρίξει στο

χιτώνα της η Μήδεια.

Η Γλαύκη, γνωστή ως «Κρέ-

ουσα», όμορφη και πολύ νεό-

τερη από τη Μήδεια, ήταν κόρη

του βασιλιά της Κορίνθου Κρέ-

οντα, που παντρεύτηκε τον Ιά-

σονα, όταν αυτός εγκατέλειψε

τη Μήδεια. Για να την εκδικηθεί,

η Μήδεια έστειλε στη νεαρή

νύμφη, ως γαμήλιο δώρο, έναν

νυφικό χιτώνα ποτισμένο με

μαγικά δηλητήρια. Μόλις η Γλαύκη το φόρεσε, πετάχτηκε από

μέσα της «λάβρον πυρ», που την κατέκαψε και μαζί και τον πα-

τέρα της που έτρεξε να τη βοηθήσει.

Ιαματικές πηγές
Πολλές από τις ιαματικές πηγές που είναι γνωστές μέχρι σή-

μερα συνδέθηκαν με συγκεκριμένες θεότητες κατά την αρχαι-

ότητα. Η θεά Άρτεμις, προστάτιδα της φύσης και του νερού

λατρευόταν στη Θερμή Λέσβου και στην Κασταλία πηγή, κοντά

στο μαντείο των Δελφών. Στην πηγή των Θερμοπυλών όπως

μας ενημερώνει ο Παυσανίας συνήθιζε να λούζεται ο Ηρακλής

και να ανακτά τις 3 δυνάμεις του μετά από κάθε άθλο: «Θερ-

μοπύλαι κληθῆναι ἐπεί ἐκεῖ ἡ Ἀθηνά θερμά λουτρά τῷ Ἡρα-

κλεῖ ἐποίησε.» Οι νύμφες, κόρες του Δία, ήταν προστάτιδες

των νερών και ονομαζόταν Ναϊάδες και Υδριάδες. Κατοικού-

σαν στα γλυκά νερά και διέθεταν μαγικές και μαντικές ικανό-

τητες. Η θεά της νεότητας Ήβη λουζόταν σύμφωνα με τον

μύθο στα ιαματικά νερά των Πατρών για να διατηρήσει τη νε-

ότητά της, ενώ η πηγή της Υπάτης ήταν αφιερωμένη στη θεά

Αφροδίτη.

Αρχαία Ελλάδα
Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν λουτρά που χρησιμοποιούνταν

για καθαριότητα και τόνωση και λουτρά για θεραπευτικούς

σκοπούς. Ο σπαρτιατικός, πειθαρχημένος τρόπος ζωής, επέ-

βαλε στους Λακεδαίμονες να λούζονται στα ψυχρά νερά του

ποταμού Ευρώτα για σκληραγώγηση. Αντίθετα οι Αθηναίοι,

έκαναν χρήση θερμών και ψυχρών λουτρών, τα οποία και θεω-

ρούσαν παράγοντα υγείας και πολιτισμού. Οι Μακεδόνες πάλι

προτιμούσαν τα ψυχρά λουτρά, καθώς πίστευαν πως τα θερμά

προκαλούσαν μαλθακότητα. Ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν βρέ-

θηκε μπροστά στο πολυτελέστατο λουτρό του Δαρείου διερω-

τήθηκε: «δύναται τις διοικῆσαι ἄνδρας ἐν μέσω τοιαύτης

μαλθακότητος;»

Τα λουτρά στην αρχαία Ελλάδα ήταν συνδεδεμένα με τις αν-

τιλήψεις, τα ήθη, τα έθιμα, και τις κοινωνικές συνθήκες της

εποχής.

Τον 5ο αιώνα π.Χ. αρχίζουν να εμφανίζονται, οι πρώτες κτιρια-

κές εγκαταστάσεις τα Γυμνάσια όπως λέγoνταν, κοντά σε πα-

ραποτάμιες ή παραθαλάσσιες περιοχές αρχικά, για να μπορούν

εύκολα οι αθλητές να παίρνουν τα λουτρό τους μετά την εκ-

γύμναση. Απαραίτητο στην αρχή ήταν ένα λουτρό εφίδρωσης

και στη συνέχεια ένα γερό τρίψιμο με ξύστρες καθάριζαν την

επιδερμίδα τους.

Η διαδικασία του λουτρού στους αρχαίους χρόνους ονομάζον-

ταν «βαλανεία». Το «βαλανείον», προέρχεται από την ρίζα του

«βαλανεύω» και η λέξη «βαλανευτική» περιγράφει την τέχνη

του μπάνιου.

Στην κλασική Ελλάδα από τον 5ο π.Χ. αιώνα τα «βαλανεία»

αναφέρονται είτε ώς ιδιωτικά λουτρά είτε, ως δημόσια για

όλους τους κατοίκους των πόλεων, αναπτύχθηκαν στα αστικά

κέντρα και εκτός του χώρου των Γυμνασίων στα ιερά του ελ-

ληνικού κόσμου. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος θεωρείται πατέρας

της λουτροθεραπείας, αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο για

την διαδικασία της στο έργο του «Περί αέρων, τόπων και υδά-

των». Τα ιαματικά νερά πηγάζουν μέσα από πετρώματα και

κατά τη διαδρομή τους μέχρι την επιφάνεια της Γης, αποκτούν

τα μεταλλικά συστατικά τους στα οποία οφείλεται και η θερα-

πευτική τους επίδραση. Οι θεραπευτικές ιδιότητες των νερών

αυτών ήταν γνωστές από τα ιστορικά χρόνια. Ο Ηρόδοτος φέ-

ρεται να είναι ο πρώτος που παρατήρησε τη θεραπευτική τους

επίδραση (484-410 π.Χ.) Περιέγραψε ορισμένες ιαματικές

πηγές συνιστώντας μάλιστα η λουτροθεραπεία να γίνεται σε

ορισμένες εποχές του χρόνου και για 21 συνεχείς ημέρες. Ο

Ιπποκράτης ο Κώος (460-375π.Χ.) θεμελιωτής της ιατρικής επι-

στήμης και πατέρας της υδροθεραπείας, πρώτος κατηγοριο-

ποίησε τις πηγές και κατέγραψε τις ασθένειες στις οποίες τα

ιαματικά νερά είχαν ευεργετική επίδραση.  

Το σύνολο του έργου του Ιπποκράτη για τα νερά και το κλίμα,

αποτελεί αναμφισβήτητα την πρώτη κλινική υδροθεραπεία,

την οποία κληροδότησε στις μεταγενέστερες γενιές. Οι αντι-

λήψεις του για το κλίμα και τις θεραπευτικές ιδιότητες των

νερών και των λουτρών θα αποτελέσουν τη βάση πάνω στην

οποία θα συγκροτηθεί η επιστήμη της κλιματοθεραπείας και

της υδροθεραπείας.

Στο επόμενο φύλλο θα συνεχίσουμε με τα “Ασκληπιεία”

*Η Δρ Μαίρης Μαρούλη – Ζηλεμένου είναι Καθηγήτρια Συγκριτι-

κής πολιτικής Πρόεδρος Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών

«Ιωάννης Καποδίστριας» capacent@otenet.gr

πηγή: www.armonia-zoh.gr

To ιαματικό νερό και ο ρόλος του στην αρχαιότητα
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Επιτυχίες της “Ελαίας” στο
International Gymnastics 

Competition “Mareliiga”

Ο Γυμναστικός Σύλλογος «ΕΛΑΙΑ», που εδρεύει στο

Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συγχαίρει τις

δύο ομάδες  του της Αισθητικής Ομαδικής Γυμναστι-

κής για τη συμμετοχή τους στο International Gym-

nastics Competiton «Mareliiga” Ταλίν Εσθονίας και

την εξαιρετική θέση που κατέλαβαν

Τελικός Απολογισμός Μεταλλίων

1η Θέση και Χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 10-12

short.

3η Θέση και Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία 12-14.

Αλλη μια μεγάλη επιτυχία

για το ελληνικό γυναικείο

μπάσκετ αποτελεί η πρό-

κριση της Εθνικής ομάδας

στην τελική φάση του Εu-

robasket 2021, μετά τη

σπουδαία νίκη επί της

Βουλγαρίας με 73-55 για

την προκριματική φάση, με

τις διεθνείς μάλιστα να

εξασφαλίζουν ακριβώς τη

διαφορά των 18 πόντων που χρειάζονταν στον συγ-

κεκριμένο αγώνα. 

Επιτυχία η οποία αποκτά ακόμα μεγαλύτερες διαστά-

σεις αν συνυπολογιστεί το μεγάλο εμπόδιο που είχε

βάλει στην Εθνική ομάδα η κυβέρνηση, με την ανα-

στολή της αθλητικής δραστηριότητας και τη συνεπα-

κόλουθη έλλειψη αγώνων

που χρειάστηκε να ξεπε-

ράσει το γυναικείο αντι-

π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ό

συγκρότημα.

Το γεγονός αυτό καυτη-

ρίασε η διεθνής μπασκε-

τμπολίστρια Αγγελική

Νικολοπούλου με ανάρ-

τησή της στα social media:

«Εκείνοι: Μας έβαλαν λου-
κέτο. Πάγωσαν το πρωτάθλημά μας. Δεν μας άκουσαν.

Εμείς: Προπονηθήκαμε μόνες μας. Ξεπεράσαμε τις δυ-

σκολίες. Προκριθήκαμε στο Eurobasket. Η Ελλάδα είναι
η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που έβαλε λουκέτο στο
γυναικείο πρωτάθλημα. Ομως αυτό το κάναμε μαζί.

Ηρθε η ώρα να μας ακούσει κάποιος!».

Ξεπέρασε και το “λουκέτο” η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
Προκρίθηκε στην τελική φάση του Eurobasket 21

Για πρώτη φορά στην ιστορία του το Οπεν της Αυστρα-

λίας (ένα από τα τέσσερα γκραν σλαμ), διεξάγεται τον

Φεβρουάριο. Ο νέος κορωνοϊός ανάγκασε σε αλλαγή

ημερομηνιών, καραντίνες και αναβολή αγώνων. Ετσι κο-

ρυφαίοι αθλητές και αθλήτριες του τένις βρίσκονται στα

γήπεδα της Μελβούρνης με στόχο τα βαρύτιμα τρόπαια.

Ανάμεσα σε αυτούς θα είναι οι Στέφανος Τσιτσιπάς και

Μαρία Σάκκαρη.  

Μετά την άνετη νίκη επί του Σιμόν στον πρώτο γύρο, ο

Στέφανος Τσιτσιπάς τα είδε… όλα, προκειμένου να λυ-

γίσει τον Θανάση Κοκκινάκη,

ο οποίος έκανε ένα από τα

καλύτερα παιχνίδια της κα-

ριέρας του, φέρνοντας στα

όρια του τον Τσιτσιπά.

Ο Ελληνας τενίστας, νού-

μερο 5 στον κόσμο, χρει-

άστηκε ένα γεμάτο ματς

πέντε σετ και τεσσεριήμισι

ωρών για να αποκλείσει τον

Ελληνοαυστραλό Θανάση

Κοκκινάκη, επιβεβαιώνοντας

τον ρόλο του φαβορί, έστω

στο φινάλε. 

Του πήρε το πρώτο σετ με 7-

6, δείχνοντας τις διαθέσεις

του, ωστόσο ο Τσιτσιπάς αντέδρασε, πήρε το δεύτερο

σετ με 6-4, ενώ έκανε… πάρτι στο τρίτο σετ, το οποίο

κατέκτησε με 6-1, κάνοντας το 2-1.

Το τέταρτο σετ ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, με τους

δύο τενίστες να υπερασπίζονται το σερβίς τους μέχρι τέ-

λους (6-6) και να λύνουν τις διαφορές τους στο τάι

μπρέικ. Εκεί και πάλι ο Κοκκινάκης ήταν πιο ψύχραιμος

και ισοφάρισε σε 2-2.

Στο καθοριστικό πέμπτο σετ, ο Τσιτσιπάς κατάφερε να

κάνει το μπρέικ νωρίς, υπερασπίστηκε το σερβίς του και

πάλι κι έφτασε στη νίκη με 6-4 γκέιμ.

Ο Έλληνας τενίστας αγχώθηκε, αλλά πέρασε στον τρίτο

γύρο, με τον στόχο του να είναι ξεκάθαρος. Να φτάσει

όσο πιο ψηλά γίνεται στη διοργάνωση και να αποδείξει

γιατί θεωρείται ένας από τους καλύτερους τενίστες στον

κόσμο.

Στον τρίτο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Σουηδό Μίκαελ

Ίμερ, νούμερο 95 στην παγκόσμια κατάταξη.  Κοντά στο

9.00 η απόδοση του αντιπάλου του, που ήδη έχει κάνει

μία έκπληξη στο τουρνουά, αποκλείοντας τον Πολωνό

Χούμπερτ Χούρκατς. Το ματς θα διεξαχθεί τα ξημερώ-

ματα του Σαββάτου, στις 02:00.

Η Μαρία Σάκκαρη στον

πρώτο γύρο θα βρήκε απέ-

ναντί της την Κριστίνα

Μλαντένοβιτς. Η «Κικί»

αγωνίζεται για τη Γαλλία,

έχει κερδίσει ένα τίτλο στο

μονό και το 2017 είχε φτάσει

μέχρι τη 10η θέση στην παγ-

κόσμια κατάταξη. Σήμερα

βρίσκεται στην 50ή θέση και

η Ελληνίδα στην 22η. Οι δύο

τενίστριες είχαν βρεθεί αντι-

μέτωπες το 2019, στη Ρώμη

και νικήτρια της αναμέτρη-

σης ήταν η πρωταθλήτριά

μας. Η Σάκκαρη όμως στη

Μελβούρνη έμεινε 14 ημέρες σε καραντίνα, καθώς είχε

βρεθεί θετικό κρούσμα στην πτήση της προς την Αυστρα-

λία.  

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 2-1 σετ (6-7, 6-3,

6-2) στον 4ο γύρο της διοργάνωσης από την Πέτρα Κβί-

τοβα (Νο8), αλλά έδειξε πως μπορεί να δυσκολέψει την

οποιαδήποτε αντίπαλο. Άλλωστε, η Σάκκαρη κρατάει πως

για πρώτη φορά στην καριέρα της προκρίθηκε σε φάση

«16» major, αφού εκείνο που της στοίχισε ήταν η έλλειψη

εμπειρίας από ανάλογους αγώνες. Η Κβίτοβα στα προ-

ημιτελικά θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα Μπάρτι-

Ρίσκε. 

Νίκος Γεωργόπουλος

Σερβίς με αντίπαλο τον κορωνοϊό
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Σούπερ Αρης στο ΟΑΚΑ

Ο Αρης ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 21ης αγωνιστι-

κής της Σούπερ Λιγκ, καθώς επικράτησε με 2-0 της ΑΕΚ

στο ΟΑΚΑ και αποσπάστηκε στη «μάχη» για τη 2η θέση.

Ο ΠΑΟΚ άφησε δύο βαθμούς στην Τούμπα, καθώς παρα-

χώρησε ισοπαλία 2-2 στον Απόλλωνα Σμύρνης, ενώ ο

Ολυμπιακός δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στον ΟΦΗ, επι-

κρατώντας με 3-0 στο Φάληρο.

Η πιο μεγάλη νίκη του

Σούπερ Αρης, πέρασε από το ΟΑΚΑ επικρατώντας με 2-

0 της κακής ΑΕΚ και έμεινε μόνος του στη δεύτερη θέση

της βαθμολογίας, έχοντας πλέον 42 βαθμούς, έναντι 40

της Ενωσης και του ΠΑΟΚ, ενώ αποσπάστηκε τέσσερις

πόντους και από τον Παναθηναϊκό.

Οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν στο 29΄, όταν ο Γκάμα εκτέ-

λεσε το κόρνερ, ο Δεληζήσης εκμεταλλεύτηκε την κακή

αντίδραση του Νεντελτσεάρου και πήρε την κεφαλιά, για

να ακολουθήσει νέα αδράνεια από τον Αθανασιάδη που

έδωσε τη δυνατότητα στον Ρόουζ να γράψει από κοντά

το 1-0 για την ομάδα της Θεσσαλόνίκης. Ο Σίλβα ήταν

αυτός που «σφράγισε» τη νίκη, όταν με σουτ στο 90ό

λεπτό νίκησε τον Αθανασιάδη, διαμορφώνοντας το τε-

λικό 2-0. Η Ενωση είχε την πιο καλή στιγμή της στο 70ό

λεπτό, όταν ο Μαχαίρας με σουτ από το ύψος της περιο-

χής έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι του Κουέστα.

Χωρίς αντίπαλο

Σε ρυθμό προπόνησης ο Ολυμπιακός επικράτησε με

3-0 του ΟΦΗ, πετυχαίνοντας την 11η νίκη του σε ισά-

ριθμα εντός έδρας παιχνίδια. Ο Εμβιλά στο 19΄, ο Μα-

σούρας στο 37΄ και ο Ελ Αραμπί στο 68΄ πέτυχαν τα

γκολ των «ερυθρολεύκων», που είχαν επίσης και ένα

χαμένο πέναλτι, καθώς στο 79ο λεπτό ο Φορτούνης

σημάδεψε το δοκάρι. Ντεμπούτο για τον Παπασταθό-

πουλο που πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Τον μπλόκαρε

Ο Απόλλων Σμύρνης έκανε την έκπληξη της 21ης αγω-

νιστικής, καθώς απέσπασε ισοπαλία 2-2 από τον ΠΑΟΚ

στην Τούμπα. Ο Δικέφαλος προηγήθηκε με τον Ουάρντα

στο 29ο λεπτό, όμως στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρό-

νου, η ομάδα της Ριζούπολης έφερε το ματς στα ίσα με

πέναλτι του Τσαμπούρη. Μάλιστα η «ελαφρά ταξιαρχία»

πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 81ο λεπτό με τον Φερ-

νάντεζ, όμως ο Ινγκασόν έσωσε εν μέρει την παρτίδα

για τον ΠΑΟΚ καθώς ισοφάρισε στο 88ο λεπτό.

Εκλεισε θέση στην 6άδα

Την παρουσία του στα πλέι οφ της Super League εξα-

σφάλισε ο Αστέρας Τρίπολης, που επικράτησε στο

Πανθεσσαλικό, με 1-0 του Βόλου. Το γκολ που έκρινε

την αναμέτρηση πέτυχε ο Φερνάντεθ στο 28ο λεπτό.

Πλέον η ομάδα της Τρίπολης βρίσκεται στο +11 από

τον Ατρόμητο και στο +12 από τον Βόλο, πέντε αγω-

νιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιό-

δου.

«Καθάρισαν» οι νέοι

Το Σάββατο, σε ένα από τα πιο συναρπαστικά σε εξέλιξη

παιχνίδια της φετινής Super League, ο Παναθηναϊκός

επικράτησε στο Περιστέρι του Ατρόμητου με 3-2 και πα-

ρέμεινε σε επαφή με την πρώτη τετράδα του πρωταθλή-

ματος. Τη λύση για τους πράσινους έδωσαν στο 84ο

λεπτό δύο από τους νέους παίκτες, καθώς έπειτα από

ασίστ του Ενγκμπακοτό, ο Σανκαρέ από κοντά διαμόρ-

φωσε το τελικό αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός προηγή-

θηκε δύο φορές με τα γκολ του Βέλεθ στο 10ο λεπτό και

του Καρλίτος στο 48ο, ενώ ο Ατρόμητος –στην επι-

στροφή του Σάββα Παντελίδη στον πάγκο του- ισοφά-

ρισε ισάριθμες φορές με τον Γούτα στις καθυστερήσεις

του ημιχρόνου και τον Αγκάγιεφ στο 55ο λεπτό.

Αντίθετα, δεν ξεκίνησε ποτέ το ντέρμπι ουραγών μεταξύ Λα-

μίας και ΑΕΛ, καθώς η Επιτροπή Μεταγραφών αποφάσισε

την ανάκληση δελτίων δέκα ποδοσφαιριστών της ΑΕΛ, εξαι-

τίας οφειλής 24.000 ευρώ της ΠΑΕ προς την ΕΠΟ.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΟΛΥ-ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Επιτροπή Εφέσεων αθώωσε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ αποφάσισε την αθώωση

του ΠΑΟΚ για την υπόθεση πολυ-ιδιοκτησίας με την

Ξάνθη, όπως έγινε γνωστό χτες. Βάσει του σκεπτικού

της απόφασης, το οποίο αναλύεται σε 100 σελίδες, «δεν

κρίνεται πειθαρχικά ελεγκτέα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις κατη-

γορίες σε βάρος της».

Θυμίζουμε ότι πριν από ένα χρόνο ο ΠΑΟΚ είχε τιμωρη-

θεί από την Πειθαρχική Επιτροπή με αφαίρεση 7 βαθμών

για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κατόπιν και σχετικής ει-

σήγησης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, με

την ποινή να παραμένει και στην Επιτροπή Εφέσεων.

Ωστόσο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κατέφυγε στο Ανώτατο Ευρω-

παϊκό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), το οποίο γύρισε την

υπόθεση στην Εφέσεων με την οδηγία να εξεταστεί από

την αρχή και όχι βάσει του πορίσματος της ΕΑΑ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε ανακοίνωσή της για την απόφαση της

Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ δηλώνει ότι «ο αθώος δεν

αθωώνεται, δικαιώνεται» και υποστηρίζει ότι πλήρης δι-

καιοσύνη θα αποδοθεί «όταν ξηλωθούν από κρατικές θέ-

σεις και αξιώματα τα εκτελεστικά όργανα της

σκευωρίας».

Για απόφαση - σκάνδαλο της Επιτροπής Εφέσεων έκανε

λόγο η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία και ανέδειξε νομικά τη

συγκεκριμένη υπόθεση. «Ντροπή είναι η μόνη λέξη που

χαρακτηρίζει όλη αυτή τη φαρσοκωμωδία», ανα

SUPER LEAGUE 2

Συνέχισε στην κορυφή ο Λεβαδειακός
Εστω και δύσκολα, ο Λεβαδειακός νίκησε 1-0 τον ΟΦ Ιερά-

πετρας εκτός έδρας για την 7η αγωνιστική της Super

League 2 και παρέμεινε 1ος. Σημαντική νίκη πήρε και ο Ιω-

νικός, 1-0 τον Απόλλωνα Λάρισας εντός έδρας, ανεβαίνον-

τας στη 2η θέση και στο κατόπι των Βοιωτών. Σπουδαίο

«διπλό» πήρε η Ξάνθη στην Αρτη, 1-0 επί της ΑΕ Καραϊ-

σκάκη, καλύπτοντας κι άλλο από το χαμένο έδαφος του ξε-

κινήματος.

Δόξα Δράμας και Παναχαϊκή έμειναν στο 0-0, με τους Πα-

τρινούς να βρίσκονται στην 5η θέση και τους «Μαυραε-

τούς» στη 10η. Χωρίς γκολ έληξε και η αναμέτρηση ανά-

μεσα σε Τρίκαλα και Εργοτέλη, ενώ ο 4ος Διαγόρας Ρόδου

ήρθε ισόπαλος 1-1 με τα Χανιά.

Η βαθμολογία: Λεβαδειακός 15, Ιωνικός 14, Τρίκαλα 12, Δια-

γόρας Ρόδου 11, Παναχαϊκή 10, Εργοτέλης 10, Ξάνθη 9,

Χανιά 7, Απόλλων Λάρισας 5, Δόξα Δράμας 4, ΟΦ Ιεράπε-

τρας 3, ΑΕ Καραϊσκάκης 3.

Το πρόγραμμα

Με VAR τα προημιτελικά

Σημειώνεται πως με απόφαση της διοργανώτριας ΕΠΟ και

κατόπιν σχετικού αιτήματος που υπήρξε από τον Αρη, από

τη φάση των προημιτελικών και έπειτα (ημιτελικά, τελικός)

οι αγώνες θα διεξαχθούν υπό τη λειτουργία του συστήμα-

τος VAR (δεν υπήρξε στη φάση των «16»). Υπενθυμίζεται

πως η φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου διεξάγεται με τη

συμμετοχή μόνο των ομάδων της Super League εξαιτίας

των συνεπειών της πανδημίας.

Αύξηση κρουσμάτων στον Παναθηναϊκό

Αυξήθηκαν στα 10 τα θετικά κρούσματα κορονοϊού

στον Παναθηναϊκό μετά την ανεύρεση τριών νέων

που προέκυψαν από τα επαναληπτικά τεστ που πραγ-

ματοποιήθηκαν. Από αυτά 7 αφορούν παίκτες και 3

μέλη του τεχνικού επιτελείου. Σημειώνεται πως οι

«πράσινοι» ταλαιπωρούνται εδώ και μία βδομάδα από

κρούσματα κορονοϊού με συνέπεια οι αγώνες τους με

ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και Περιστέρι για το Κύ-

πελλο Ελλάδας να έχουν ήδη αναβληθεί. Πλέον με

τα νέα δεδομένα στον «αέρα» βρίσκονται και οι επερ-

χόμενες υποχρεώσεις για την Euroleague με Ζενίτ

(17/2) και ΤΣΣΚΑ Μόσχας (19/2), και οι δύο στη Ρωσία.

...στο κύλισμα της μπάλας
ΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ - ΚΥΠΕΛΛΟ

Αλλαγές στο πρόγραμμα

Αλλαγή δεδομένων και προγραμματισμού υπήρξε

στη διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπά-

σκετ, με σχετική απόφαση της ΕΟΚ, έπειτα από τα

κρούσματα κορονοϊού που βρέθηκαν στον Παναθη-

ναϊκό. Ο αγώνας των «πρασίνων» με το Περιστέρι

αναβλήθηκε, όπως ήταν φυσικό, αλλάζοντας και όλο

τον προγραμματισμό. Οπως ενημέρωσε η ΕΟΚ, τόσο

ο συγκεκριμένος προημιτελικός όσο και ο ημιτελικός

μεταξύ του νικητή του ζευγαριού και της ομάδας που

θα προκριθεί από τον αποψινό αγώνα Λαύριο - ΑΕΚ

(20.00 - ΕΡΤ3) θα οριστούν σε νέα ημερομηνία. Ετσι,

βέβαια, αναβάλλεται και ο προγραμματισμένος για

την Κυριακή 14/2 τελικός της διοργάνωσης.



Δε στέλνουν γράμματα στους ουρανούς
Έλληνες της Καππαδοκίας και του Πόντου 
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή.
Βιογραφική εξιστόρηση
Ηλίας Αλβανίδης

Το βιβλίο μου αυτό, αποτελεί βιογραφικό χρονικό με την ευχή,
όχι άλλος πόλεμος, όχι άλλος αλληλοσπαραγμός, ποτέ πια 
καραβάνια προσφύγων και κατεστρεμμένα χωριά και πόλεις.
Ποτέ πια Ορφανοτροφεία και προσφυγικά καταλύματα. 

Σχήμα: 17x24cm, Σελίδες 255, Τιμή διάθεσης: 10€

Κεντρική διάθεση: Εκδόσεις Σκαραβαίος, Παπάγου 6 Βούλα, τηλ. 210 8959.004, 6937153052
και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία - e-mail: press@ebdomi.com
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Ηλίας Αλβανίδης

Έλληνες της Καππαδοκίας και του Πόντου 
μετά τη Μικρασιατική καταστροφή

Από εξιστορήσεις της μητέρας μου, που κατα-

γόταν από την Καισαρεία της Καππαδοκίας,

έβγαλα έστω και αρκετά μικρός τότε, το συμπέρα-

σμα, πως η ζωή στα μέρη αυτά που κατοικούσαν

πολλοί Έλληνες, κυλούσε ομαλά. Οι κάτοικοι Χρι-

στιανοί και Μουσουλμάνοι καθώς και οι Αρμένιοι,

το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν η δουλειά τους. 

Ένα ήταν το αρνητικό στοιχείο· άπαντες έπρεπε

να ομιλούν μόνο την τουρκική γλώσσα. Επίσης και το

θρησκευτικό θέμα ήταν ένα πρόβλημα, σε αντίθεση

με τους Έλληνες του Πόντου, που ήταν ιδιαίτερα στα

θρησκευτικά θέματα χωρίς διακρίσεις. Έτσι όταν μετά

την μικρασιατική καταστροφή και με την ανταλλαγή

των πληθυσμών έφθασαν οι γονείς μου στην Ελλάδα

δεν γνώριζαν καθόλου την ελληνική γλώσσα. Τους

πέταξε το ελληνικό κράτος στα ορεινά του Όρβηλου

όρους, μεταξύ Δράμας και Ξάνθης. Ευτυχώς, που

ήταν όλοι Καππαδόκες.


